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1 Inleiding: doel, criteria en methode van onderzoek 

 
a. Doel: 

Aangetoond kan worden dat motieven en ideeën uit de mythologie van Mesopotamië invloed 
hebben gehad op bepaalde Griekse mythen, nl. de Theogonie en Werken en Dagen van Hesiodus 
en de langere Homerische hymnen. Centraal staat het motief van de reis om de macht. 

 
b. Methode om deze invloed aan te tonen: 

1. De historische mogelijkheid moet aanwezig zijn: 
i. Er moeten verbindingen zijn tussen Griekenland en het Nabije Oosten, bijv. handel en 

culturele betrekkingen. 
ii. Het literaire materiaal moet hebben bestaan tijdens die contacten. 

2. Het aantonen van duidelijke mythologische parallellen. 
 

c. Uitwerking: 
1. ad a.1.i: 

Er zijn twee perioden van contact geweest: 
i. De Myceense periode, ca 1400-1200. Griekse nederzettingen in Klein-Azië en NW-Syrië. 
ii. De Geometrische, de Oriëntaliserende en de Vroeg-Archaïsche perioden, vanaf 850 of 

800-500. Vestiging van opslagplaatsen en oriëntaliserende kunst. Tijd van uitbreiding 
van de Assyrische macht. 

2. ad a.1.ii: 
De Mesopotamische werken bestonden tot in de Nieuw-Babylonische periode (625) en 
werden bewaard in Nieuw-Assyrische bibliotheken (tot 609). Ze werden overgeschreven en 
bestudeerd. 

3. ad a.2: 
De gevonden parallellen moeten aan criteria voldoen: 

i. De onderliggende ideeën moeten overeenkomen. 
ii. De parallellen moeten talrijk, samengesteld en gedetailleerd zijn. 
iii. De parallellen moeten hetzelfde doel dienen en het liefst naar specifieke mythen 

verwijzen. 
iv. De parallellen en ideeën moeten betrekking hebben op het hoofdthema. 
v. De criteria moeten op literair materiaal betrekking hebben. 

 
d. Thema: 

Het belangrijkste thema in de betrokken mythen is de zogenaamde reis om de macht. Dit 
thema en het idee erachter moeten eerst aangetoond worden. 
Het gaat om een vergelijking van functies, ideeën en motieven, niet om de concretiseringen 
ervan. De ideeën drukken het geloofssysteem van de volkeren uit. 
 

e. Definities: 
1. Mythen zijn traditionele verhalen waarin goden en de goddelijke wereld een rol spelen. 

Het religieuze element vormt de basis van de mythen. 
2. Motieven verwijzen over ’t algemeen naar ideeën achter bepaalde elementen in het 

verhaal, bijv. het geluid-motief. 
3. Ideeën verwijzen naar een samengesteld concept, waarin verschillende motieven een rol 

spelen. Idee en motief kunnen echter samenvallen. 
 

f. Methode ter analyse: 
De analyse loopt via het definiëren en isoleren van structuren en hun elementen. De mythe 
moet allereerst vanuit zichzelf, dus op basis van de literaire bron, begrepen worden. Moderne 
filosofische theorieën verhelderen het onderzoek niet. 
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2.1 Inleiding tot Inana 

 
a. Algemeen: 

1. Inana is de belangrijkste Mesopotamische godin. Ze is de godin van de liefde, de 
voortplanting en de oorlog. 

2. Ištar is de Akkadische voortzetting van Inana. Ištar, de Grote Godin, neemt trekken over 
van veel andere godinnen, o.a. Nintu/Mami. 
 

b. Werken: 
1. De belangrijkste mythen van Inana: 

i. Inana’s afdaling naar de onderwereld (IA, Oud-Babylonisch). 
ii. Ištars afdaling naar de onderwereld (AV, de Akkadische versie). 
iii. Inana en Enki. 
iv. Inana en Ebiḫ. 
v. Inana en Shukalletuda. 

 
2. Mythen waarin Inana een ondergeschikte rol speelt: 

i. Gilgameš, Enkidu en de onderwereld. 
ii. Het Epos van Gilgameš. 

 
3. Hymnen: 

i. Nin-me-shar-ra. 
ii. In-nin sha-gur-ra. 

 
4. Mythen over haar relatie met Dumuzid, o.a. 

Dumuzid en Ĝeštinana. 
 

5. Liturgieën van Damu (≈ Dumuzid) 
i. Edin-na u-sag-ga. 
ii. TRS 8.  
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2.2 Inana’s afdaling naar de onderwereld (IA) 
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2.2.1 Inhoud van de mythe van Inana’s afdaling naar de onderwereld (IA) 

 
a. Inana besluit om naar de onderwereld te gaan: 

1. Ze daalt af uit de hemel, gekleed in haar zeven me, haar kleren die macht 
vertegenwoordigen. 

2. Ze instrueert haar vrouwelijke minister Ninšubur, wat zij moet doen als ze (Inana) na drie 
dagen niet terugkeert. 
 

b. Inana komt aan in de onderwereld: 
1. Ze klopt op de deur van het paleis Ganzir. 
2. De deurwaarder Neti doet open en gaat naar Ereškigala. 
3. Deze instrueert hem om Inana te halen; ze moet bij elk van de zeven poorten een 

kledingstuk inleveren. 
4. Inana komt ontkleed, ‘onderworpen’, bij Ereškigala aan. 
5. Ereškigala staat woedend op van haar troon. 
6. Inana neemt onmiddellijk haar plaats in. 
7. De Anunna-goden veroordelen Inana en ze wordt gedood en aan een haak geslagen. 

 
c. De hulp uit de hemel: 

1. Ninšubur verzoekt Enlil (Nippur) om hulp, maar deze weigert omdat Inana’s gedrag hem 
niet aanstaat. 

2. Nanna (Ur) weigert eveneens. 
3. Enki helpt haar wel en creëert de Kur-gar-ra en de Gala-tur-ra, en geeft hun de 

levengevende plant en het water mee om Inana tot leven te wekken. 
 

d. De Kur-gar-ra en de Gala-tur-ra, beide geslachtloze wezens, dalen af naar de onderwereld: 
1. Ze sympatiseren met de in barensnood verkerende Ereškigala. 
2. Deze biedt hun gaven, maar ze eisen Inana. 

 
e. Inana komt tot leven: 

1. De Kur-gar-ra en de Gala-tur-ra bieden Inana de plant en het water; ze komt tot leven en 
rijst op. 

2. De Anunna-goden houden haar tegen en eisen een plaatsvervanger. 
 

f. Dumuzid’s uitwijzing naar de onderwereld: 
1. Inana zoekt, na haar verrijzenis, naar een plaatsvervanger. De eerste die ze ontmoet, is 

Ninšubur, bedekt met vodden en stof; de tweede is Šara in Umma; de derde is Lulal in Bad-
tibira. Ze wil hen niet aan de haar vergezellende demonen geven. 

2. Inana ontmoet dan in de vlakte van Kulab onder een appelboom, zittende op zijn troon, 
met een schitterend gewaad aan, Dumuzid. 

3. In woede zendt ze hem naar de onderwereld. Dumuzid verzoekt zijn zwager, de zonnegod 
Utu, hem in een slang te veranderen, maar de demonen grijpen hem toch. 
 

g. Dumuzid’s herrijzenis: 
Inana (of misschien Ereškigala) gebiedt Dumuzid een half jaar in de onderwereld te blijven, 
afgewisseld met zijn zuster Ĝeštinana. 
 

h. Slot: loflied op Ereškigala 
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2.2.2 Analyse van de mythe van Inana’s afdaling naar de onderwereld (IA) 
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2.2.2.1 Het centrale thema en Inana’s aanvankelijke nederlaag 

 
a. Centraal thema: 

1. Het centrale thema is de reis om de verwerving van macht. Inana verwerft die macht 
door af te dalen en op te rijzen uit de onderwereld. 

2. De inhoud van die macht is de macht over de onderwereld (naast de reeds verkregen macht 
in de bovenwereld: en-schap, lagar-schap en de me). Enlil en Nanna verwoorden Inana’s 
begeerte hiernaar. 
 

a. De aanvankelijke nederlaag: 
1. De noodzaak van de aanvankelijke nederlaag: 

i. Inana lijdt een aanvankelijke nederlaag: ze wordt gedood en aan een haak geslagen. 
Aangezien Inana hiermee rekening heeft gehouden en hulp krijgt, is de ‘nederlaag’ een 
essentieel deel van een patroon, dat het karakter van de te verwerven macht bepaalt. 

ii. Zie voor de ‘aanvankelijke nederlaag’ ook bij de mythe van Ninurta, de mythe van 
Anzû, Lugale en het Epos van Gilgameš. 
 

2. Ereškigalas heerschappij over de onderwereld: 
Inana probeert niet Ereškigalas troon te bemachtigen en de heerschappij over de 
onderwereld te verwerven. Argumenten: 

i. Ze zou dan permanent in de onderwereld moeten blijven. 
ii. Ze had Ninurta de opdracht gegeven haar na drie dagen te helpen. 
iii. Ze zou worden onderworpen of gedood. (De tekst verwijst naar een rituele 

uiteenneming van haar beeld in delen.) 
iv. Ze wil slechts tijdelijk in de onderwereld verblijven, want ze laat haar hemelse posities 

(en-schap en lagar-schap) achter, evenals haar tempels, die zouden vervallen. Ze moet 
dus weer verrijzen. 
AV: De bovenwereld lijdt aan verminderde vruchtbaarheid. 

v. Het ging haar niet om de troon, maar om ‘onderwereldmacht’, nl. de macht te 
verrijzen. Het ging dus om een overwinning op de dood en de onherroepelijkheid 
van de dood. 

vi. De korte bezetting van de troon door Inana had mede tot doel die onderwereldmacht 
te verkrijgen; de bezetting zelf is dus niet het (voornaamste) doel: 
(a) Ninšuburs plan was niet daarop gericht. 
(b) Ook later na haar verrijzenis probeert Inana Ereškigala niet van de troon te stoten. 

vii. De bedoeling van de ‘aanvankelijke nederlaag’, de zg. mislukte troonsbestijging, is om 
hierdoor de hulp te krijgen die ze had geïnstrueerd. 

viii. Door de overwinning op de dood is Inana de gangmaker geworden van de nederdalings- 
en opgangsreis die zo belangrijk is in het Sumerische rituele leven. 

 
b. Het patroon van de aanvankelijke nederlaag: 

1. De nederlaag is tweeledig: 
i. Inana’s ontkleding: afstand doen van macht, dus een overwinning voor Ereškigala. 
ii. Inana wordt gedood. 

2. De nederlaag fungeert als instrument om het plan ten uitvoer te brengen: Inana krijgt 
hierdoor hulp met als doel terug te keren (dus machtsverwerving). 
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2.2.2.2  Inana’s overwinning 

 
a. Karakter van de overwinning: 

Inana overwint en verwerft dus de macht van de onderwereld, de dood, door levend op te 
rijzen (wat niemand kan), niet door af te dalen (wat iedereen kan). 
 

b. De eis van de goden: 
De goden laten Inana toe op te rijzen in ruil voor een plaatsvervanger. Ze willen hun macht 
behouden. In de mythe Dumuzid en Ĝeštinana zetten de demonen Inana aan weg te gaan ten 
einde hun macht te behouden. 
 

c. Nederdaling en herrijzenis: 
1. Inana maakt eenmaal de reis van nederdaling en herrijzenis. Dumuzid en Ĝeštinana na haar 

maken de reis in eeuwige herhaling. 
2. De centrale aandacht is niet gericht op dood en leven in de natuur (zoals in AV), maar op: 

i. Inana’s verwerving van macht (door neer- en opgang); 
ii. het eenmalige in gang zetten van het proces van vervanging, de oervervanging; 
iii. het eeuwige proces van de stervende en herrijzende godheid, waardoor vervanging 

mogelijk wordt. 
3. In de mythe Inana en Enki verwerft Inana macht in de Abzu van Eridu, o.a. de macht van de 

nederdaling en de macht van de herrijzenis, en de macht van de Kur-gar-ra. 
 

d. Machtsverwerving in de bovenwereld: 
Inana heeft en verwerft macht in de bovenwereld blijkens: 
1. haar verrijzenis uit de onderwereld; 
2. haar keuze van een plaatsvervanger, hoewel ze verplicht is de keuze te doen; 
3. macht over dood  en vruchtbaarheid bij levende wezens; 
4. haar alomtegenwoordigheid in menselijke zaken; 
5. haar positie als koningin van hemel en aarde, en bezit van de me. 
6. Zie Nin-me-shar-ra en In-nin sha-gur-ra. 

 
e. Symbolen van macht: 

1. Inana’s kleding komt overeen met me, macht. Zie de mythe Laḫar en Ašnan, en AV. 
2. Het ‘voedsel’ en ‘water’ van leven dat aan Inana gegeven wordt en waardoor ze macht 

krijgt over de dood. 
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2.2.2.3  Geografie van de reis 

 
a. Inana’s concrete reis: 

1. De reis wordt voorgesteld als een neer- en opgang, maar feitelijk is deze horizontaal: 
Inana verlaat haar steden en reist aldus: 

i. Uruk dan oostwaarts naar 
ii. Bad-tibira, en vervolgens noordwestwaarts via 
iii. Zabalam 
iv. Adab 
v. Nippur 
vi. Kiš 
vii. Akkad, maar deze stad is niet het doel; de reis gaat verder. 

 
2. Commentaar: 

i. Buccellati: 
(a) Het doel zou de stad Kutû zijn, die fungeert als de onderwereld, die eveneens Kutû 

wordt genoemd. 
(b) De reis weerspiegelt een cultische traditionele goddelijke reis, een ommegang met 

het beeld van Inana langs de steden en terug. Ninšubur verwijst naar het 
uiteennemen van een beeld als Inana’s lot in de onderwereld. 

(c) De bedoeling van het verhaal is echter een verticale reis naar de onderwereld en 
terug. 
 

ii. Sladek: 
(a) Het doel ligt voorbij Kutû, nl. het Zagros-gebergte, want 

(1) Inana verklaart in Kutû dat ze naar het oosten gaat; 
(2) Dumuzid gaat eveneens naar de bergen in het oosten; 
(3) er is een woordspeling met het woord kur: 

(i) bergen 
(ii) onderwereld 

(b)  De reis is eerst horizontaal tot de Ganzir in de bergen, dan verticaal na de Ganzir. 
 

b. Geografische bepaling van boven- en onderwereld: 
1. De bovenwereld, de ‘grote hemel’ (an-gal), strekt zich uit vanuit de hemel tot het 

oppervlak van de aarde. 
2. De onderwereld, de ‘grote diepte’ (ki-gal), ligt onder het oppervlak van de aarde. 

 
c. Verhouding van verticaliteit en horizontaliteit m.b.t. de reis: 

1. Eerst horizontaliteit, dan verticaliteit: Gilgameš’ pukku en mekkû vallen bij de Ganzir naar 
beneden. Zie de mythen Epos van Gilgameš en Gilgameš, Enkidu en de onderwereld. 

2. De mythische reis is verticaal. 
De eigenlijke reis is horizontaal (traditionele goddelijke reis). 

3. Uruk fungeert als bovenwereld. 
Kutû fungeert als onderwereld. 

4. Een reis om de macht hoeft niet ‘verticaal’ te zijn, maar omdat het hier gaat om de macht 
over de dood is verticaliteit wel van belang. 
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2.3 Ištars afdaling naar de onderwereld (AV) 
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2.3.1 Inhoud van de mythe van Ištars afdaling naar de onderwereld (AV) 

  
De Akkadische versie van IA heeft eenderde van de lengte van IA en wijkt slechts in details af: 
a. Ištar besluit om naar de onderwereld te gaan: 

 
                       Sîn  
   ┌──────────┼─────────┐ 
Ištar         Ereškigala     Papsukkal 
 
1. Ištar besluit om naar Kurnugi of ‘de woning van Irkalla’ te gaan, waar de bewoners modder 

eten en vuil water drinken. 
2. Ištar dreigt met geweld als de deurwachter niet open wil doen. 
3. Ereškigala instrueert de deurwachter bij elk van de zeven poorten haar een kledingstuk af 

te nemen. 
4. Ištar komt bij Ereškigala, die woedend wordt en haar dienaar Namtar opdraagt 60 ziekten 

op haar af te sturen. 
 

b. Hulp uit de hemel: 
Aangezien alles op aarde verdort, beklaagt Papsukkal, Ištars minister, zich bij Sîn en Ea (= Enki). 
De wijze Ea creëert Asušunamir, een assinnu, en draagt hem op Ištar te redden. 
 

c. Asušunamir daalt af naar de onderwereld: 
Ereškigala verheugt zich op zijn komst en zweert een eed op de goden, maar wordt kwaad als 
Asušunamir om water vraagt. 
 

d. Ištar komt tot leven: 
1. Toch draagt Ereškigala Namtar op Ištar met ‘levengevend’ water te besprenkelen. 
2. Namtar rijst samen met Ištar op, terwijl hij haar kleren aandoet. 

 
e. Dumuzid’s uitwijzing naar de onderwereld: 

1. Ereškigala eist een plaatsvervanger voor Ištar. 
(Volgen enkele onduidelijke episoden.) 

2. Ereškigala eist Dumuzid. Deze moet worden gewassen, gezalfd en in rode kleren worden 
gestoken; hij moet op een fluit spelen en door prostituées seksueel opgewonden worden 
gemaakt. 
 

f. Dumuzid’s herrijzenis: 
1. Belili, Dumuzid’s zuster, hoort over het lot van haar broer, rukt haar sieraden af en eist 

haar broer terug. 
2. Dumuzid verrijst met zijn fluit en ring samen met de rouwenden. 
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2.3.2 Analyse van de mythen van Inana en Ištar 
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2.3.2.1  Overeenkomsten en verschillen tussen IA en AV 
 

1. Overeenkomsten: 
a. De gebeurtenissen hebben dezelfde volgorde. 
b. De reis om de macht is het centrale thema. 
c. Het onomkeerbare karakter van de nederdaling. 
d. De helpers zijn allen waarschijnlijk seksueel afwijkend, hetgeen Ereškigala opwindt. 

Asušunamir is een assinnu, mannelijke prostitué of homoseksueel. 
e. Het levenbrengende water doet de godin leven en oprijzen. 

 
2. Verschillen: 
 
 
IA             AV 
______________________________________________________________________________________ 
1. Voorbereidingen voor het vertrek: 

Instructies aan Ninšubur. 
Keuze van kleding. 

2. De aanvankelijke nederlaag: 
a. Aantal helpers: 

Twee helpers. 
 

b. Gevraagde gift: 
Het lichaam van Ištar. 
 
Aanwezigheid van het  
levenbrengende water: 
De Gala-tur-ra brengt het mee. 
 
 

c. Het kledingmotief: 
De aankledingsscènes ontbreken, 
misschien wegens nadruk op haar 
‘demonische’ terugkeer. 

 

1. Geen voorbereingen, maar deze lijken 
verondersteld. 
 

2. De aanvankelijke nederlaag: 
 
a. Eén helper. 

 
b. Waterzak om uit te drinken. 

 
 

c. Asušunamir brengt het niet mee of er 
wordt verondersteld dat hij dit wel 
doet, omdat er geen water in de 
onderwereld is. 
 

d. Zowel ontkledings- als 
aankledingsscènes worden 
weergegeven (ondanks de korte 
tekst), misschien om de macht van de 
kleding (me) aan te duiden. 

 
3. Commentaar: 

a. Heidel: 
De zak bevat het levenbrengende water om Ištar tot leven te wekken. 

b. Sladek: 
De zak verwijst naar Ištars lichaam: 
i. De helpers in IA vragen ook om Inana’s lichaam. 
ii. Inana verandert Bilulu (= Belili) in een waterzak voor reizigers in de woestijn (zie de 

mythe van Inana en Bilulu). 
c. Jacobsen: 

De zak is niet een lichaam, want Asušunamir wil uit de zak drinken. 
d. Penglase: 

De zak verwijst misschien wel naar het lichaam van Ištar, want Namtar besprenkelt haar. 
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2.3.2.2  Andere aspecten 

 
1. De Dumuzid-epidosde: 

Deze episode is kort en onduidelijk en heeft misschien een cultisch karakter, met de nadruk op 
de doden en hun verrijzenis. 

 
2. Vruchtbaarheid: 

a. (On)vruchtbaarheid hangt samen met Ištars nederdaling, want op aarde verdort de 
vegetatie. 

b. Seksuele connotaties: 
i. assinnu; 
ii. schelpen; 
iii. Belili’s sieraden op borst en schoot. 

c. Waarschijnlijk keert de vruchtbaarheid op aarde terug bij haar opgang, evenals bij 
Dumuzid. 

d. Het ‘heilig huwelijk’ komt niet voor in IA, wel in andere teksten, m.n. tussen Inana en 
Dumuzid bij de appelboom. 
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2.4 De liturgieën van Damu 
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2.4.1 Inleiding tot de liturgieën van Damu 

 
a. Het doel van de reis is de vervulling van de goddelijke functies van de ‘stervende en 

herrijzende’ god Damu, nl. de vruchtbaarheid van de vegetatie. 
 
b. Identificaties: 

 
Jonge god 
_____________________ 
Dumuzid (of een aspect van 
hem) 
Ningišzida 
Ištaran 
Ususu 
Igišuba 

Moeder 
_____________________ 
Duttur 
Inana 
Sirtur 
Ninisinna 

Zuster 
_____________________ 
Gunura 
Ama-Ĝeštin 
Ĝeštinana

 

Vergelijk: Lil ‘wind’ – Ninḫursaĝ – Egime. Damu wordt ook lil genoemd. 

 
c. Thema: 

1. De klacht over de dood van de god wordt gevolgd door 
2. de zoektocht van de moeder en/of zuster en 
3. de terugkeer van de god naar de bovenwereld en de stad. 

 
d. Belangrijkste werken: 

1. Edin-na u-sag-ga ‘In de woestijn in het vroege gras’ over de dood van de god. 
Varianten: 

i. obab.-tabletten 
ii. nass.-tabletten 

2. TRS 8, over de dood van de god en zijn herrijzenis. 
3. Overige werken, over de nederdaling van de god en de rol van de moeder/zuster. 
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2.4.2 Edin-na u-sag-ga 
 

a. Tekstproblemen: 
1. De tekst is een compositie op basis van veel andere mythologische teksten over de 

stervende en herrijzende god. 
2. Het verhaal heeft een lange geschiedenis en ontwikkeling doorgemaakt (er zijn obab.- en 

nass.-teksten), dus de kern van het verhaal is moeilijk te achterhalen. Zo krijgen motieven 
een verschillende bedoeling. 

3. Het verhaal vormt een compilatie en kan tegenstrijdige tekstdelen bevatten. 
4. De teksten kunnen eigenlijk beter apart behandeld worden. 

 
b. Inhoud van de mythe (volgens Jacobsen): 

1. Inana’s klacht: 
Inana klaagt over haar gestorven man, Dumuzid, de herdersgod. 
 

2. Dutturs klacht: 
Duttur klaagt over het verlies van haar zoon. 
 

3. De reis van de jonge god naar de onderwereld: 
De aard van de reis blijkt uit de zoektocht van de moeder. De zoon is voor haar onzichtbaar 
en hij kan haar niets mededelen. Bij zonsondergang gaat ze de bergen (de onderwereld) 
tegemoet. De jonge god ontmoet intussen andere gestorven geesten. 
 

4. De bereiding van voedsel en bier door de moeder: 
Ze maakt eten en drinken klaar voor haar zoon, die ze roept, maar die niet kan 
antwoorden. 
Het bier heeft waarschijnlijk levenbrengende kwaliteiten. 
 

5. Lijst van plaatselijke incarnaties van de god: 
Dit waren lokale stervende en herrijzende goden, die ritueel ten grave werden gedragen. 
 

6. Bereiding van voedsel en bier door de moeder (vervolg): 
Op de plaats waar haar zoon gestorven is, vindt de moeder zijn bloed (een plant), die ze 
gebruikt om het bier te brouwen. Damu’s klacht volgt. 
 

7. Dialoog tussen Damu en zijn zuster Gunura: 
Gunura, die blijkbaar haar moeder is gevolgd, beklaagt zich tgo Damu over zijn verlies voor 
het huishouden. 
 

8. Het voornemen van de moeder om haar zoon te volgen: 
Fragmentarische tekst, eindigend met haar klacht. 
 

9. Ontmoeting van Damu en zijn zuster Ama-Ĝeštin: 
i. Ama-Ĝeštin is Damu’s zuster, maar ook zijn moeder: 

(a) Ze wordt Moeder Ĝeštin (Ama-Ĝeštin) genoemd. 
(b) Ama-Ĝeštin verwijst naar Ĝeštinana, Damu’s zuster. 
(c) Ama-Ĝeštin noemt zichzelf ook zijn moeder en zuster. 

ii. Ze ontmoeten elkaar en Ama-Ĝeštin zegt hem te verwachten dat ze samen zullen 
verrijzen. 
Ze verwijst naar de dag die ze beiden zullen zien (‘ontmoeting met de zonnegod’). 
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2.4.3 TRS 8 (inhoud) 

 
a. Inana’s klacht: 

Inana verwoordt de angst dat Damu niet zal terugkeren naar Uruk en dat de vloed en de oogst 
wegblijven. 
 

b. Het kledingmotief: 
Inana doet haar kleding aan en haar hoofdtooi op. 
 

c. Het boommotief: 
1. Inana gaat op weg en komt bij de boom, Damu’s verzorgster. Ze vraagt naar haar zoon en 

denkt dat hij in haar bast slaapt (slaap is een symbool van de dood) en dus gestorven is. 
2. Inana noemt zichzelf, terwijl ze over haar mooimakerij spreekt: 

i. een cipres; 
ii. een ceder uit het Hašur-gebergte; 
iii. het zwarte woud van Dilmun. 

3. Commentaar: 
Jacobsen: Het cederhout waaruit Eanna, Inana’s tempel in Uruk, gemaakt is, is 

i. de geboorteplaats van de god en 
ii. zijn moeder. 

4. Inana zegt dat Damu in een ‘verradelijke slaap’ verborgen is in de biezen, het gras, de 
populier en de tamarisk. 
 

d. Het Vloedmotief: 
Inana beschrijft hoe Damu op de vloedwateren vaart en dat hij uit de rivier zal komen. 
 

e. De terugkeer: 
1. Damu wordt in processie naar zijn vader gevoerd. 
2. Hij wordt geprezen onder de volgende namen: 

i. Hij is de zoon van Enki en Uraš. 
ii. Hij is de ‘wilde stier’. 
iii. Hij krijgt de namen van koningen uit de oude dynastie van Ur en de dynastie van Isin. 

3. Damu’s terugkeer brengt welvaart en vruchtbaarheid aan het land.  
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2.4.4 Analyse van de teksten van Edin-na u-sag-ga en TRS 8 

 
a. Doel: 

Het doel van de jonge god is om d.m.v. een ‘reis om de macht’ zijn goddelijke functies van 
vruchtbaarheid en welvaart te vervullen; idem bij Inana/Ištar. Damu schijnt het tegen zijn wil 
te doen. 
 

b. Ereškigalas rijk: 
De onderwereld verkeert in dezelfde conditie als in de Inana/Ištar-mythen en wordt ook kur 
‘bergen’ genoemd. 
 

c. Aanvankelijke nederlaag: 
De teksten hebben de structuur van aanvankelijke nederlaag en terugkeer met hulp van boven: 
1. Damu gaat naar de onderwereld d.m.v. 

i. demonen 
ii. de wind 
iii. een boot over de rivier 
iv. een voettocht in gezelschap van andere dodengeesten. 

2. Edin-na u-sag-ga: 
Damu probeert tevergeefs zijn moeders aandacht te trekken. De moeder/zuster moet als 
helper of substituut optreden. Na een tocht komt ten minste één van hen in de 
onderwereld. 
 

d. De terugkeer: 
TRS 8: 
Verschillende vormen van terugkeer: 
1. Damu keert terug in de vegetatie, een wedergeboorte. 
2. Hij vaart terug over de vloedwateren. 

Ur-nammu en andere koningen fungeren als Damu, die per boot terugkeert naar de stad. 
3. Hij komt ‘uit de rivier’, die hier staat voor de onderwereld. 
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2.5 Het godin-en-gemaalperspectief 

 
Een groep mythen, w.o. de bovenbesprokene, die het vruchtbaarheidsdrama behandelt, kent het 
godin-en-gemaalperspectief: 
a. Kenmerken: 

1. Persoonlijke en familiaire zaken: 
i. liefde; 
ii. huwelijk; 
iii. familierelaties, zoals zuster-broeder, moeder-kind, man-vrouw en minnaars. 

2. De vrouw speelt een centrale en dominante rol. 
3. De gemaal (echtgenoot, minnaar, broeder, zoon) ondergaat dood of rampspoed door de 

hand van: 
i. Inana (bij de appelboom in IA); 
ii. Enlil (in de mythe E-ne-eg-ga-ni i-lu-i-lu en de variant U-u ga-am-du); 
iii. Inana (in Het Epos van Gilgameš). 

4. De vrouw speelt de helperrol, maakt een zwerftocht over de aarde naar de onderwereld en 
treedt op als vervanger, dus bevrijder. 
 

b. Goden die vergelijkbare rollen spelen: 
1. Het betreft hier de volgende goden: 

i. Damu – Ĝeštinana (broer – zuster); 
ii. Ningišzida (vergelijkbaar met Damu); 
iii. Ištaran (vergelijkbaar met Damu); 

iv. Lil - Ninḫursaĝ en Egime (zoon – moeder en zuster); 

v. Utu - Inana (broer – zuster); 
vi. Ninurta – Ninmenna of Mami (zoon – moeder); 
vii. Nanna of Sîn – Ningal (man – vrouw); 
viii. Enlil – Ninlil (man – vrouw). 

 
2. De mythe van Enlil en Ninlil: 

i. Oorzaak van de ‘reis om de macht’: 
Wegens een seksuele daad, de verkrachting van Ninlil door Enlil, moet de laatste op last 
van de Vergadering van de stad de plaats verlaten. 

ii. De bestemming van de reis: 
Het reisdoel is de onderwereld, aangegeven door twee plaatsbepalingen en andere 
aanduidingen: 
(a) De ‘mensenverslindende’ rivier van de kur. (Kur = 1. bergen, 2. onderwereld.) 
(b) De plaats van de veerman op dezelfde rivier. 
(c) Lokale toponiemen voor de onderwereld. 
(d) Ninlil volgt Enlil ‘neerwaarts’. 

iii. De vier seksuele treffens: 
Tijdens de vier stadia van de reis vindt er geslachtsgemeenschap plaats tussen Enlil en 
Ninlil. Verwekt worden: 
(a) Nanna in Nippur; 
(b) Nergal; 
(c) Ninazu; 
(d) Enbilulu. 

iv. Het vervangermotief: 
De vier kinderen dalen af naar de onderwereld ter vervanging van Enlil (en Sîn). 
Sîn is ook vervanger van Enlil. 
 

3. Doel van de mythe: 
Cooper: 

i. Verklaring van de oorsprong van de vier goden. 
ii. Verklaring van Sîns verblijf in de hemel, terwijl de anderen in de onderwereld zijn. 
iii. Verklaring van Nanna’s eerstgeborenheid. 
Bevorderen van de vruchtbaarheid: de hymne aan Enlil, de heer van hemel en aarde, en de 
‘heer van overvloed’ die het gewas doet groeien. 
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2.6 Inana en Enki 
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2.7 Inhoud van de mythe van Inana en Enki 

 
a. Inana besluit om naar de tempel van Enki te gaan: 

1. Inana wil de me voor zichzelf en haar tempel in Uruk halen uit Enki’s tempel Abzu in Eridu. 
Ze treft voorbereidingen. 

2. Enki, heer van hemel en aarde, weet van haar komst en geeft instructies aan Isimud, zijn 
minister. 
 

b. Inana komt aan in Eridu: 
1. Enki verwelkomt Inana met drank en spijs aan de Tafel van An. 
2. Hij wordt dronken en overhandigt de me en noemt ze allemaal. 

 
c. Enki ontdekt het verlies van de me: 

1. Inana heeft haar hemelboot volgeladen met de me en is vertrokken. 
2. Enki beveelt Isimud de me terug te halen. 

 
d. De enkum valt Inana aan: 

1. De enkum (tempelfunctionaris) valt Inana’s boot aan om de me terug te halen. 
2. Inana is woedend over Enki’s woordbreuk. 

 
e. De hulp uit Uruk: 

1. Inana beveelt haar minister, Ninšubur, haar te helpen. 
2. Het lukt Inana daarna veilig terug te keren ondanks herhaalde aanvallen van Enki’s 

demonen. 
3. Inana wordt feestelijk onthaald in Uruk. 

 
f. Enki en Inana verzoenen zich: 

(De tekst is beschadigd.) Enki zendt eerst Isimud naar Uruk om te spioneren en gaat daarna zelf 
naar Uruk en verzoent zich met Inana. 
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2.8 Analyse van de mythe van Inana en Enki 

 
a. Overeenkomsten en verschillen met IA en AV: 

1. Het doel is gelijk: een reis om de macht. 
2. In de mythe Inana en Enki (obab.) is de reis horizontaal, m.n. tussen Uruk (tempel van 

Inana) en Eridu (tempel van Enki). 
3. Veel gelijke motieven, m.n. betreffende het thema van de macht. 

 
b. Het centrale thema: 

1. Het doel van de reis is het verwerven van macht die een ander toebehoort, zoals in IA. 
2. De macht houdt in: 

i. vergroting van gezag van de godin; 
ii. vergroting van de seksuele aantrekkingskracht van de godin. 

3. Wijze van verwerven: de heen- en terugreis (Uruk – Eridu – Uruk). 
 

c. Elementen van machtsverwerving: 
 
 
 
1. Verwerving van 

macht in zeven 
stadia 
 

2. Dispuut over 
de verworven 
macht 
 

3. De me worden 
meegenomen 
 

4. Aanbieding van 
voedsel en 
drinken (water 
des levens) 

I&E 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
(in een boot) 
 
 
 
X 

IA 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
(als kleding 
aangetrokken) 
 
 
X 

AV 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
als kleding 
aangetrokken) 
 
 
X
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2.8.1 Analyse van de mythe van Inana en Enki (2) 

 
a. Het hulpmotief: 

1. De hulp komt in I&E, IA en AV voor en is een structureel element in de machtsverwerving. 
2. Inana roept Ninšuburs hulp in en helpt haar met toverspreuken ten einde tot zes maal toe 

de krachten van de Abzu te breken. 
 

b. De reis naar de onderwereld: 
1. De reis is symbolisch: 

i. Uruk vertegenwoordigt de bovenwereld (verg. Uruk in IA). 
Eridu vertegenwoordigt de onderwereld (verg. Kutû in IA). 

ii. Abzu, Enki’s tempel, vertegenwoordigt de Abzu, de onderaardse oceaan, waarover Enki 
heerst, dus de onderwereld. 

iii. Gebruik van woorden die verwijzen naar de onderwereld, w.o. de term Abzu-Eridu. 
iv. Van Inana wordt gezegd dat ze ‘afdaalt’ naar Eridu. 

 
2. De reis is eveneens cultisch van aard: 

i. Uruk en Eridu zijn het begin- en eindpunt. 
ii. De reis voert langs het Eridu-kanaal in vijf stadia en over de Eufraat, het zesde stadium. 

De genoemde plaatsen zijn onbekend. 
 

3. I&E is de basis voor andere mythen (Alster): 
i. Inana’s afdaling (IA); 
ii. Inana en Shukalletuda; 
iii. Inana en Ebiḫ; 
iv. Inana Ninegala. 
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2.9 In-nin sha-gur-ra 

 
a. Inleiding: 

Deze hymne aan Inana is misschien van de hand van Enḫeduana, en-priesteres en dochter van 
Sargon van Akkad. 
De hymne bevat een ‘reis om de macht’. 
 

b. Inhoud van de mythe: 
1. De godin komt ‘naar buiten in (of: naar) de hemel’; ze verrijst naar de hemel. 
2. De Anunna-goden buigen voor haar en vrezen haar, want ze ‘berijdt zeven grote honden’. 
3. An biedt een zetel aan en de ĝarza (‘goddelijke symbolen’). 
4. De goden kussen de aarde en dienen haar. 

 
c. Commentaar: 

1. Inana wordt gevreesd, want ze berijdt zeven grote honden, waarschijnlijk leeuwen, die 
gewoonlijk met haar verbonden zijn. 

2. Haar verrijzenis is misschien een verwijzing naar de planeet Venus, die vanachter de 
horizon oprijst. 

3. Ze arriveert vanuit een andere plaats en verkrijgt macht in de hemel. 
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2.10 Conclusies uit de Inana-mythen 

 
1. In alle mythen vormt de ‘reis om de macht’ het centrale thema. 

 
2. Het machtsthema en verwante ideëen en motieven vormen een belangrijk element in de 

karakterisering van Inana. 
 

3. De mythe Inana en Ebiḫ is niet belangrijk in dit opzicht: Inana vernietigt de berg Ebiḫ, 
waarschijnlijk een vreemd land. 
 

4. De relatie van Inana en Dumuzid: 
a. Liefde en huwelijk, het belangrijkste aspect. 
b. Dumuzid’s verdoemenis, het gevolg van die liefde. 
c. Teksten: 

i. Poëzie over hun liefde, resulterend in vruchtbaarheid. 
ii. Teksten over het ‘heilig huwelijk’ tussen Inana en de god-koningen, die de rol van 

Dumuzid spelen. 
iii. Liefdespoëzie, waarin seksualiteit centraal staat, zoals SRT 31 en Het Epos van 

Gilgameš, beide eindigend in rampspoed. 
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3 Ninurta 
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3.1 Inleiding tot Ninurta 

 
a. Functies: 

1. God van de oorlog 
2. God van de irrigatie, landbouw en vruchtbaarheid 

 
b. Tempel: 

Ešumeša in Nippur 
 

c. Verwantschap: 
Zoon van Enlil van Nippur 
 

d. Functie in de mythen: 
De heroïsche kampioen van de Vergadering der goden in zijn strijd met de monsters Anzû en 
Asag in de bergen. 
 

e. Werken: 
In de reismythen van Ninurta is het centrale thema de verwerving van macht. 
Het specifieke doel in de mythen waarin Ninurta een heldhaftige strijd aangaat met een 
monster in de bergen ten einde zijn macht in de Vergadering der goden te behouden of te 
verwerven, is in elk verschillend: 
1. De mythe van Anzû (gezag over de gevestigde orde) 
2. Angim (verhouding tussen Ninurta en zijn vader) 
3. Lugale (bescherming van de Vergadering der goden) 

Andere: 
4. De mythe van Ninurta’s reis naar Eridu (STVC 34) 
5. De mythe van Ninurta en de Schildpad (UET 6\1 2) 

 
f. De Ninurta-mythen als basis voor andere mythen: 

1. Marduk van Babylon en de strijd met Tiamat (in: Enūma eliš, ca 1200) en Anzû 
2. Nabu, zoon van Marduk, en de strijd met Anzû 
3. Nergal, god van de onderwereld 

 
g. Belang van Ninurta: 

Ninurta is een belangrijke Mesopotamische god: 
1. Uitgebreide literatuur (grootste na die van Inana) 
2. Als oorlogsgod vereerd door de Assyrische koningen (1e mill.), bijv. tempel van Ninurta in 

Kalhu (Nimrud) 
 

h. Doel van het onderzoek: 
Het onderzoek zal zich uitsluiten richten op de ‘reis om de macht’ en de bijbehorende ideeën 
en motieven. 
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3.2 De mythe van Anzû 
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3.2.1 Inleiding tot de mythe van Anzû 

 
a. Versies: 

1. obab.-tabletten uit Susa met Ninĝirsu als held. 
2. SB-versie met Ninurta als held: 

i. mass.-tabletten uit Aššur en Nineve; 
ii. nass.-tabletten uit Nineve en Sultantepe; 
iii. nbab.-tabletten uit Nineve. 

 
b. Centraal thema: 

Ninurta’s greep naar de macht na de vernietiging van Anzû en de verkrijging van de Tafel van 
het Lot. 
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3.2.2 Inhoud van de mythe van de mythe van Anzû 

 
a. Loflied op Ninurta: 

1. Ninurta wordt geprezen omdat hij de leider wordt van de Anunnaku als gevolg van zijn 
overwinning op Anzû. 
 

2. Verwantschap: 
 

Enlil x Mami (= Nintu, Aruru, Ninḫursaĝ, Diĝirmaḫ, Bēlet ilī) 
       │ 
  Ninurta 
 

b. Voorgeschiedenis: 
1. Tijd: 

De mythische tijd voordat de Eufraat en de Tigris Sumer bevloeien en voordat Enlil macht 
krijgt over de Igigi, zijn kinderen. 

2. De geboorte van Anzû: 
Na het nieuws van de geboorte van Anzû gaan Enlil en Ea naar hem toe. Ea stelt voor hem 
aan te stellen als wacht van Enlils heiligdom. 

3. Verwantschap van Anzû: 
 
(de wateren van) de Abzu-goden x Aarde 
                                                  │ 
                                               Anzû (geboren uit de bergen) 
 

4. Hij is een leeuw-vogel: 
i. Leeuw: kop, voorpoten en romp 
ii. Vogel: veren, vleugels, staartveren en (achter)klauwpoten van een adelaar 

 
c. Opwekking van Anzû’s begeerte: 

Anzû ziet dat Enlil in Ekur zijn macht en gezag als koning uitoefent en hoe hij naar zijn kroon, 
zijn goddelijk gewaad en zijn Tafel van het Lot kijkt. Hij begeert Enlils gezag. 
 

d. Anzû’s diefstal van de Tafel van het Lot: 
Terwijl Enlil in Ekur zich baadt in zuiver water, ontdaan van zijn regalia, steelt Anzû de Tafel 
van het Lot en vliegt terug naar de bergen. 
Er valt een dodelijke stilte in Ekur en over Enlil. 
 

e. De Vergadering der goden: 
1. Anu in Ekur wijst kampioenen aan om Anzû te verslaan in ruil voor macht in de 

Vergadering: 
i. Adad, die zijn bliksemhamer moet gebruiken; 
ii. Girra; 
iii. Šara. 

2. Ze weigeren omdat ze menen Anzû niet te kunnen verslaan, aangezien hij de Tafel van het 
Lot bezit. 
 

f. Het plan van Ea: 
1. Ea laat Mami komen, biedt haar de titel ‘Meesteres der Goden’ aan en verzoekt haar haar 

zoon te sturen als kampioen op dezelfde voorwaarden. 
2. Mami stemt toe en draagt haar zoon op de Tafel van het Lot terug te halen en aan Enlil te 

geven. Ninurta gaat op weg. 
 

g. Aanvankelijke nederlaag: 
Door zijn woord vernietigt Anzû, terwijl hij de Tafel van het Lot vasthoudt, de pijlen van 

Ninurta.       
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h. Hulp uit de hemel van Ea: 
Via Šarur, Ninurta’s bode, adviseert Ea hem zijn windwapen te gebruiken en zich aan zijn plicht 
te houden, de beloning in het vooruitzicht stellend (een zetel en cultische en politieke macht). 
 

i. De overwinning van Ninurta op Anzû: 
1. Ninurta gebruikt zijn windwapen en doorboort Anzû met pijl en speer. 
2. De goden zien Anzû’s veren vliegen. Dagan roept de overwinning uit en vraagt Ninurta te 

laten komen om zijn eer in ontvangst te nemen (gezag over de gevestigde orde). 
3. Geen aandacht voor de terugreis, behalve in de nass.-tabletten. 

 
j. Teruggave van de Tafel van het Lot: 

Misschien aanvankelijk onwillig, overhandigt Ninurta de Tafel van het Lot aan Enlil en krijgt de 
heerschappij over de gevestigde orde als dank voor de vernietiging van Anzû en het herstel van 
Enlils gezag. 
 

k. Slot: 
Een opsomming van namen van Ninurta en loflied. 
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3.2.3 Analyse van de SB-versie van de mythe van Anzû 

 
a. Wijze van machtsverwerving: 

1. Een reis naar de berg Hibi (in Syrië of Elam) om Anzû te verslaan. 
2. Activiteiten na de strijd bij de Vergadering der goden. 

Een eventuele weigering om de Tafel van het Lot terug te geven heeft met Ninurta’s 
strategie te maken. 
 

b. Inhoud van de verworven macht: 
1. Politiek gezag in de Vergadering der goden (de Anunnaku). 
2. Cultische macht. 

 
c. Functies van de verworven macht: 

1. Ninurta wordt van onbetekenende god de ‘Machtige’, leider van de Anunnaku, met gezag 
over de gevestigde orde. 

2. Grote oorlogsgod. 
3. God van de irrigatie en agrarische vruchtbaarheid. 

 
d. Symbolen van de macht: 

1. De Tafel van het Lot: de hoogste goddelijke macht. 
2. Het ‘ontzagwekkende licht’ dat van Ekur afstraalt, maar de melammu die Anzû en Asag 

omgeeft. 
 

e. Doel van de aanvankelijke nederlaag en hulp van boven: 
1. Verhogen van de spanning in het verhaal. 
2. Benadrukken van de zwaarte van de taak van de held. 
3. Vergroten van het prestige van de held ten einde de beloning te verkrijgen. 
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3.3 Angim 
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3.3.1 Inleiding tot de mythe van Angim 

 
a. Versies: 

1. obab.-tabletten uit Nippur, maar gecomponeerd in de Ur III-periode. 
2. mbab.-tabletten: 

i. uit Nippur (Kassitische periode) 
ii. uit Akkad (vertaling) 

3. nbab. (6 regels) 
4. nass. uit Nineve 

 
b. Centraal thema: 

Een reis om de macht, na Ninurta’s overwinning uitlopend op een confrontatie tussen hem en 
zijn vader in Ekur. 
 

c. Literaire categorie en intrige: 
Angim houdt het midden tussen een mythologische vertelling en het noemen van woorden van 
lof. Ninurta komt uit de kur aan in Ekur bij zijn vader. Hij eist na zijn overwinning zijn macht op 
en begeeft zich naar zijn tempel Ešumeša om zijn gezag te demonstreren. 
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3.3.2 Inhoud van de mythe van Angim 

 
a. Loflied op Ninurta: 

1. Geboren in de kur, zoon van Enlil en Nintu. 
2. Titel: Lugal kur-kur-ra, ‘koning van de landen’ (ook Enlils titel). 
3. Status: an-gim dím-ma, En-líl-gim dím-ma: ‘geschapen als An, geschapen als Enlil’. 
4. Beschrijving: 

i. ‘de grote stier van de kur (of ‘bergen’) 
ii. ‘de gehoornde wilde stier’ 
iii. ‘wilde ram’ 
iv. ‘hert’ 

 
b. De terugkeer naar Ekur: 

1. De monsters hangen aan zijn wagen. 
2. Op de wagen bevinden zich: 

i. Udanna, ‘de alziende god’; 
ii. ‘De gevallen helden’. 

3. Het licht- en geluidmotief: 
i. De wagen schittert. 
ii. Met veel lawaai en vernietiging als een zondvloed komt hij in Nippur aan. 

 
c. Ninurta’s greep naar de macht in Nippur: 

1. De vrees der goden: 
De goden vluchten, ‘onmachtig hem te weerstaan’. 

2. Nusku, Enlils kanselier, brengt Ninurta tot rust en biedt hem gaven in het vooruitzicht. 
3. Ninurta legt zijn wapens neer, drijft zijn vee Ekur binnen en toont zijn oorlogsbuit. 
4. Loflied van Ninlil (= Nintu) op Ninurta. 
5. Zelfprijzing en machtseisen door Ninurta. 
6. Processie naar Ešumeša en zijn vrouw Ninnibru, ‘Vrouwe van Nippur’. 
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3.3.3 Analyse van de mythe van Angim 

 
a. Wijze van machtsverwerving: 

1. De overwinning in de bergen. 
2. Vreeswekkende terugreis. 
3. Machtsvertoon in Nippur. 

 
b. Status van zijn macht: 

Ondanks de lofprijzingen blijft Ninurta ondergeschikt aan Enlil. Ninurta vernedert zijn vader, 
maar wordt meteen daarna zijn zoon genoemd. 
 

c. De terugreis. Overeenkomsten met Inana/Ištar: 
1. ‘Bekleding met macht’: 

i. Het ‘bekleden’ van de ‘schitterende wagen’ met trofeeën. Ninurta is ook de 
‘schitterende’. 

ii. Ištar bekleedt zich met kleding en versierselen van macht (na hiervan ontdoen te zijn). 
2. Gevolg van de held: 

i. De vergezellende figuren op, voor en achter Ninurta’s wagen. 
ii. Inana wordt vergezeld door een gevolg van demonen. 

3. De verschrikking van de goden: 
i. Wegens Ninurta’s machtsvertoon vluchten de Anunna-goden als vogels, muizen e.d. 
ii. Inana verschrikt de goden en Dumuzid, die vlucht. 
iii. In-nin sha-gur-ra: 

de goden buigen zich en An biedt haar een zetel en macht aan. 
iv. Nin-me-shar-ra: 

de goden vluchten als vleermuizen. 
 

d. Geografisch doel van de reis: 
Het doel is de kur, het gebergte, niet de onderwereld, maar kur kan wel de connotatie van 
mysterieus en vijandig hebben. 
 

e. Politieke en mythologische aspecten: 
Politieke, cultische en mythologische aspecten zijn nauw vervlochten: Ninurta is een mythische 
held en de overwinnende legeraanvoerder. Vergelijk de tegengestelde, maar ook synonieme 
termen kur en ki-bal. 
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3.4 De mythe van Ninurta en de Schildpad (UET 6/1 2) 
 

a. Inleiding: 
1. De mythe van Ninurta en de Schildpad is verwant aan de mythe van Anzû, maar er zijn 

verschillen. 
2. Het eind ontbreekt. 
3. Het centrale thema is de reis om de macht, beschreven als: 

i. me (goddelijke macht); 
ii. ĝešhur (gish-hur) (plannen); 
iii. dub nam-tar-ra-bi (Tafel van het Lot). 

 
b. Inhoud van de mythe: 

1. Dialoog tussen Anzû en Ninurta: 
i. Anzû zegt dat zijn me door Ninurta’s verwonding naar de Abzu zijn gegaan. 
ii. Ninurta klaagt over zijn nederlaag t.o.v. Enki van Abzu. 

 
2. Dialoog tussen Enki en Ninurta: 

i. Enki prijst Ninurta voor zijn daad. 
ii. Ninurta is ontevreden en wijst op de macht die hij zal vergaren in Ekur. 

 
3. De strijd tussen Enki en Ninurta: 

i. Ninurta zendt een vloedgolf naar Enki’s tempel. 
ii. Hij wordt toch verslagen en in een kuil geworpen, die gegraven is door een schildpad. 
iii. Enki bespot Ninurta’s nederlaag. 

 
4. Ninmenna’s klacht 

Ninmenna klaagt over haar zoon, voor wie ze als substituut optreedt. 
 
c. Analyse van de mythe: 

Het vraagstuk van de held: 
1. Enki lijkt de grote overwinnaar te zijn, gezien zijn gedrag: 

i. Hij doorziet van het begin af aan Ninurta’s plan. 
ii. Hij schept op over zijn overwinning. 
iii. Hij vernedert Ninurta. 

 
2. Ninurta is waarschijnlijk toch de echte held: 

i. Hij maakt een reis om de macht. Zijn begeerte lijkt op die van Anzû in de mythe van 
Anzû. 

ii. Enki spreekt over Ninurta’s toekomstig gezag in Ekur. 
iii. Ninmenna lijkt een hulponderneming te beginnen. 
iv. Het eind ontbreekt, zodat Ninurta’s overwinning mogelijk is. 
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3.5 De mythe van Ninurta’s reis naar Eridu (STVC 34) 

 
a. Inleiding: 

Ninurta’s ‘reis om de macht’ is hier van het type van de vreedzame ‘tradionele goddelijke reis’ 
i.t.t. de gewelddadige onderneming als in de mythe van Anzû en Ninurta en de Schildpad. 
 

b. Inhoud van de mythe: 
1. De heenreis: 

Ninurta reist van Ekur (tempel van Enlil in Nippur) naar Abzu (tempel van Enki in Eridu). 
Zijn gids is een vreugdevolle ‘drager’. 
 

2. Aankomst in Abzu: 
Ninurta ontmoet Enki en An in Abzu in vergadering. Hij ontvangt macht. 
 

3. Prijslied voor Ninurta: 
Zijn daden, attributen en functies worden geprezen. 
 

4. Terugreis: 
Ninurta komt ‘uit de Abzu, met veel lawaai’, en zijn schaduw ‘bedekt het land als een 
kleed’. 
 

5. De verhouding Enlil – Ninurta: 
Ninurta wordt geprezen, maar alles wat hij aan macht bezit, w.o. de bepaling van het lot, 
is ‘volgens de wens van Enlil’. 

 
c. Analyse van de mythe: 

1. Cultische toespelingen: 
Het beeld van Ninurta wordt in processie vervoerd van de ene tempel naar de andere door 
de ‘drager’, zoals later Nabu’s beeld van Borsippa naar de tempel van Marduk (zijn vader). 
 

2. Doel van de reis: 
Ninurta wil en ontvangt ‘de me voor het leven’ uit handen van Enki in Abzu. 
 

3. Inhoud van de macht: 
Er zijn twee aspecten, oorlog en vruchtbaarheid: 

i.  Koninklijke macht om over eigen en vreemde landen te heersen en lot, wet en orde toe 
te delen. 

ii. Macht over vruchtbaarheid en overvloed van gewas en dieren, zoals in Lugale, waar de 
dood van Asag nieuwe schepping teweegbrengt. 
 

4. Harmonieuze en antagonistische machtsverwerving: 
i. De vreedzame ‘tradionele goddelijke reis’ treffen we aan in de volgende mythen: 

(a) Ninurta’s reis naar Eridu; 
(b) Iddin-Dagāns hymne aan Inana (overhandiging van de me aan Inana); 
(c) De reis van Ninĝirsu (Gudea-cilinder); 
(d) De reis van de maangod Nanna-Su’en naar Nippur. 

ii. De antagonistische ‘veldtocht’ treffen we aan in de volgende mythen: 
(a) De mythe van Anzû; 
(b) Ninurta en de Schildpad; 
(c) Lugale. 
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4 Lugale 
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4.1.1 Inleiding tot de mythe Lugale 

 
a. Centraal thema: 

Reis om de macht naar de kur (waarschijnlijk Elam) en terug. 
 

b. Inhoud van de macht: 
1. Bewaren en beschermen van de macht der goden, m.n. Ninurta en Enlil, tegenover de 

dreiging van Asag. 
2. Verwerven van macht door Ninurta als beloning. 

 
c. Type van machtsverwerving: 

Antagonistisch, geen tradionele goddelijke reis. 
 

d. Literaire categorie: 
1. Er zijn vier verhaalniveaus: 

i. Mythologisch materiaal, dienend voor een 
ii. ritueel doel; 
iii. historisch doel; 
iv. politiek doel. 

2. Combinatie van aantal mythen: 
i. Ninurta’s overwining op het monster Asag; 

ii. Ninurta’s bouw van de ḫur-saĝ  ten gunste van de mensheid; 

iii. Ninurta’s herbenoeming van Ninmaḫ, zijn moeder, als Ninḫursaĝ (‘Vrouwe van de ḫur-

saĝ’); 
iv. De beoordeling van de stenen; 
v. De terugkeer van Ninurta (indien een aparte mythe). 

 
e. Motieven: 

Een aantal motieven komt elders in de Ninurta-mythologie voor. Het motief van de ‘dode 
helden’ of ‘gevangen helden’ komt voor bij Pabilsaĝ, Ninĝirsu, Enšag, Nabu, Marduk, Aššur en 
Nergal. 
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4.1.2 Inhoud van de mythe Lugale 

 
a. De dreiging van Asag: 

1. Šarur (Ninurta’s bode èn wapen) meldt aan de Vergadering der goden dat Asag geboren is 
en dat hij de voorrechten die Ninurta van de Abzu heeft ontvangen, hem wil ontnemen. 

2. Door Ninurta’s woede hierover vluchten de goden. 
 

3. Verwantschap: 
 
An (hemel) x Ki (aarde) 
                 │ 
              Asag x kur 
                      │ 
             stenen dingen 
 

b. De strijd: 
1. Ninurta gaat het monster tegemoet. 
2. Eerst is hij aan de winnende hand. 
3. Dan wordt hij verslagen. 
4. Vervolgens krijgt hij via Šarur aanmoedigingen van Enlil en verslaat Asag. 

 
c. Daden in de bergen: 

1. Ninurta verandert Asag in de ḫur-saĝ  (berg). 

2. Hij werpt de ḫur-saĝ  over de kur en bedwingt de wateren die uit de kur stromen. 
3. Hij laat deze wateren in de rivieren en kanalen van Sumer stromen t.b.v. de 

vruchtbaarheid van de aarde en de mensen en de goden (die niet langer hoeven te 
werken). 

4. Zijn moeder Ninmaḫ voegt zich bij hem en hij verandert haar naam in Ninḫursaĝ. 

 
d. De terugkeer: 

Hij keert terug uit de bergen naar Sumer als de zon Utu (dus uit Elam). 
 

e. Vertrek naar elders: 
Ninurta verlaat Ešumeša, zijn tempel, en gaat naar Ekur (Nippur) of Lagaš. 
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4.1.3 Analyse van de mythe Lugale 

 
a. Het thema van de macht: 

1. Het doel van de reis is behoud van de macht (van Ninurta en Enlil), die door Asag wordt 
bedreigd. 
Ninurta bereikt dit door de reis en de overwinning op Asag. 
 

2. Ninurta ontvangt extra macht t.g.v. zijn zege: 
i. een lang leven en een voorspoedige heerschappij; 
ii. hemelse macht. 

 
3. Machtsuitoefening na de zege: 

i. beoordeling van de stenen; 
ii. herorganisatie van de kosmos: de ‘tweede schepping’ ten tijde van de Vloed; 
iii. instellen van irrigatie en andere landbouwtechnieken t.b.v. de vruchtbaarheid van 

Sumer. 
 

4. Verschillen met de mythe van Anzû: 
In de mythe van Anzû moet Ninurta 

i. Enlils macht heroveren; 
ii. voor zichzelf macht verwerven (tot het niveau van het begin van Lugale). 

 
b. De Vergadering der goden vóór de reis: 

1. Verschillen m.b.t. Ninurta’s status in de volgende mythen: 
i. Lugale: 

(a) Ninurta begint vanuit een positie van gevestigde macht. 
(b) Ninurta vertrekt op eigen initiatief. 

ii. De mythe van Anzû: 
(a) Ninurta krijgt de belofte van politieke en cultische macht. 
(b) Ninurta vertrekt op bevel van andere goden (zoals in de overige mythen). 

iii. Angim: 
In de tempelvergadering na de reis probeert Ninurta zich door zijn gedrag ervan te 
verzekeren dat hem macht wordt toebedeeld. 
 

2. Overeenkomsten tussen Lugale en Angim: 
Ninurta toont angstaanjagende macht. 
 

c. De aanvankelijke nederlaag: 
Het motief van de aanvankelijke nederlaag is in Lugale duidelijk aanwezig, evenals in 
1. IA; 
2. de mythe van Anzû; 
3. het Epos van Gilgameš (aanmoedigingen van Šamaš en Enkidu); 
4. Enūma eliš (Marduks aarzeling vóór de strijd tegen Tiamat). 
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4.2 Het heldenperspectief 

 
Een groep Mesopotamische mythen waarin het centrale thema macht is, wordt gekarakteriseerd 
door het zg. heldenperspectief: 
a. Kenmerken: 

1. De held is een oorlogsgod. 
2. Oorlogsscènes. 
3. Hofscènes. 
4. Het probleem van de hiërarchie van de macht. 

 
b. Goden die dezelfde rollen spelen als Ninurta: 

In bovengenoemde mythen hebben de goddelijke helden dezelfde functie als Ninurta of worden 
met hem geïdentificeerd: 
1. Pabilsaĝ; 
2. Ninĝirsu; 
3. Nabu; 
4. Enšag; 
5. Nergal; 
6. Marduk; 
7. Aššur; 
8. Zabāba; 
9. Errakal (in: Het Epos van Erra). 

 
c. De Griekse Heracles verricht gelijksoortige daden (werken) als Ninurta. Verschillen: 

1. Het kosmogonische karakter ontbreekt bij Heracles. 
2. Heracles e.a. zijn halfgoden i.t.t. Ninurta e.a. 
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4.3 Conclusies uit de Ninurta-mythen 

 
1. Het doel van Ninurta e.a. is verwerving, behoud of vertoon van macht. 

 
2. Een belangrijk middel van machtsverwerving is de reis. 

 
3. De Ninurta-mythen kennen, behalve de reis om de macht, andere onderliggende ideeën en 

motieven die ze gemeenschappelijk hebben met Griekse mythen over een reis om de macht. 
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5 Ekur en Olympus 

 
a. Er blijken veel complexe parallellen in ideeën en motieven te bestaan tussen Mesopotamische 

en Griekse mythen, m.n. in mythen waarin de reis om de macht een centrale rol speelt. 
 

b. Deze parallelen zijn ontstaan door beïnvloeding van religieus-mythologische aard. De betrokken 
goden zijn echter Grieks: Leto, Apollo, Artemis, Demeter, Persephone en Hades; misschien is 
alleen Aphrodite van oosterse oorsprong. 
 

c. De mythen die de treffendste overeenkomsten vertonen met de Mesopotamische verhalen, zijn: 
1. de Homerische Hymne aan Apollo; 
2. de Homerische Hymne aan Demeter; 
3. de mythe van Prometheus en Pandora in Hesiodus’ Theogonie en Werken en Dagen. 

 
Andere mythen die een reis om de macht bevatten en Mesopotamische parallellen kennen, zijn: 
4. de Homerische Hymnen aan Aphrodite; 
5. de mythe van de geboorte van Athena; 
6. mythen over Zeus. 

 
d. In de Griekse mythen zijn het godin-en-gemaalperspectief en het heldenperspectief vrijwel 

volkomen gescheiden. 
 

e. Typerend zijn ten slotte de overeenkomsten tussen Ekur en Olympus (een geïsoleerde complexe 
parallel): 
1. de verblijfplaats van de hoogste god; 
2. de plaats van de Vergadering der goden; 
3. de locatie is een berg (Ekur = ‘berghuis’). 
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6 De Homerische Hymne aan Apollo 
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6.1 Inleiding tot de Homerisch Hymne aan Apollo 

 
a. Compositie: 

De hymne is een loflied op Apollo in twee delen: 
1. De Delische sectie: 

i. de zoektocht van Leto naar een plaats waar ze haar zoon kan baren; 
ii. de geboorte en verrijzenis van Apollo op Delos. 

2. De Pythische sectie; 
i. de glorieuze binnenkomst van Apollo als zoon van Zeus in de Vergadering der goden op 

de Olympus; 
ii. de vestiging van Apollo’s orakel te Delphi. 

 
b. Tijd van compositie: 

De hymne is gecomponeerd in de Homerische traditie, ca 650-600 v. Chr. 
 

c. Begin van de compositie: 
1. Het is een ingenieus werk, waarin ideeën over de god eerst worden aangegeven en later 

worden uitgewerkt. 
2. Het oude publiek moet de hymne hebben begrepen en dus ook veel details die niet 

verklaard worden. 
3. Veel voor ons onbegrepen details worden duidelijk door vergelijking  met de 

Mesopotamische mythen. 
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6.2 De Delische sectie van de Homerisch hymne aan Apollo ( de mythe van 
Apollo’s geboorte) 
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6.2.1 Inleiding tot en de inhoud van de Delische sectie van de Homerische 
hymne aan Apollo 

 
a. Kenmerken: 

1. Het is een gecompliceerde tekst waarin de clue verborgen ligt. 
2. Belangrijkste trek is het godin-en-gemaalperspectief. 
3. De reis om de macht vormt de hoofdlijn van de intrige. 
4. Het is een aanzet tot het beeld van Apollo, dat in de volgende sectie voltooid wordt. 

 
b. Inhoud van de mythe van Apollo’s geboorte: 

1. Vooruitblik: binnenkomst van Apollo op de Olympus: 
i. Apollo beangstigt de goden met zijn boog. 
ii. Leto bezweert de dreiging en stelt hem voor aan Zeus. 
iii. Zeus biedt hem ambrozijn en nectar. 

 
2. Leto’s tocht en aankomst op Delos: 

i. Leto zoekt een plaats om te baren. 
ii. Leto vraagt Delos om toestemming, maar het eiland vreest dat de jonge god haar naar 

de zeebodem zal trappen. 
iii. Leto zweert een eed op de Styx: Apollo zal eerst op Delos tempels oprichten. 
iv. Leto hurkt neer om te baren in aanwezigheid van andere godinnen, behalve Hera. 

 
3. ‘Aanvankelijke nederlaag’ en ‘hulp uit de hemel’: 

i. Negen dagen lang kan Leto niet baren, omdat Eileithyia door een list van Hera niet 
aanwezig is. 

ii. Iris wordt naar de Olympus gestuurd om haar te halen, voorzien van een geschenk, een 
halssnoer. 
 

4. De geboorte van Apollo: 
i. Iris en Eileithyia komen aan op Delos en Leto begint te baren. 
ii. Bij de stroom Inopos aan de voet van de berg Cynthus klampt Leto zich vast aan een 

palmboom en baart Apollo. De aarde glimlacht. 
iii. Apollo verrijst naar het licht, met een luide schreeuw van de godinnen. 
iv. Apollo wordt gewassen en gekleed met een wit kleed. Nectar en ambrozijn worden hem 

gegeven. 
v. Hij eist de lier en de boog als tekenen van macht en verklaart zijn vader Zeus als de 

hoogste god. 
vi. Apollo schrijdt over Delos. De godinnen verbazen zich. 

Delos bloeit met een gouden schijn. 
vii. Hij vestigt zijn cultus op Delos en de andere eilanden. 
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6.2.2 Analyse van de Delische sectie 
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6.2.2.1 De reizen om de macht 

 
a. Inleiding: 

1. De hoofdstructuur van de Delische sectie wordt gevormd door twee ‘reizen om de 
macht’: 

i. de reis van Leto; 
ii. de reis van Apollo. 

 
2. Vooral de reis van Apollo is niet duidelijk zichtbaar door de mythologische toespelingen, 

maar kan begrepen worden in het licht van de Mesopotamische mythen, m.n. die van 
Damu/Dumuzid en Inana. 
 

3. Machtsverwerving door Apollo: 
De machtverwerving wordt uitgebeeld door de volgende motieven: 

i. Apollo wordt gewassen en gekleed, en hij krijgt eten en drinken. 
ii. De eis van de lier en de boog. 
iii. De vestiging van zijn cultus op Delos en de andere eilanden. 

 
b. Leto’s reis: 

1. Leto’s reis en aanvankelijke nederlaag: 
i. Leto maakt een ‘horizontale’ reis van de Olympus door Griekenland naar Delos. 
ii. Vlak voor het doel is bereikt, faalt ze aanvankelijk. 
iii. De hulp komt van de Olympus in de gedaante van Eileithyia door bemiddeling van Iris. 
iv. Eileithyia biedt de verlossing: de macht der geboorte. 

Leto is zelf ook helper t.o.v. haar kind. 
 

2. Inana’s reis en aanvankelijke nederlaag in IA: 
i. Inana maakt een ‘verticale’ reis. 
ii. Ze faalt aanvankelijk en sterft. 
iii. De hulp komt van Enki door bemiddeling van Ninšubur. 
iv. De vervangers bieden voedsel en water des levens voor Inana’s wedergeboorte. 
v. Vergelijk ook de mythe van Anzû, Lugale en Het Epos van Gilgameš. 

 
3. De tegenstander van Leto en de hulp uit de hemel: 

i. De tegenstander is Hera, die Eileithyia onkundig houdt van Leto’s weeën. 
ii. De helpster Eileithyia krijgt een halssnoer. Vergelijk de geboortegodin Mami/Nintu in de 

mythe Het Epos van Atraḫasis. 
 
c. Apollo’s reis: 

1. De verticale verrijzenis-episode: Apollo rijst op naar het licht en de godinnen schreeuwen 
luid. 

2. De horizontale reis over Delos en de andere eilanden. 
 
d. De reizen in Edin-na u-sag-ga en TRS 8: 

1. De moedergodin maakt een horizontale zwerftocht. 
2. Ze zoekt haar zoon Damu. 
3. Ze wekt hem op tot wedergeboorte. 
4. Damu verrijst: een verticale reisepisode. 

 
 



Griekse mythen en Mesopotamië – De Homerische Hymne aan Apollo - De Delische sectie - Analyse van de Delische sectie 

 

  

6.2.2.2  De geboorte 

 
a. Inleiding: 

1. Apollo verrijst in de geboortescène uit de aarde naar het zonlicht. 
2. Apollo’s verrijzenis past geheel in de traditie van 

i. Zeus’ geboortemythen; 
ii. de Mesopotamische mythen met het godin-en-gemaalperspectief. 

 
b. De geboorte van Zeus Kretagenes: 

1. Er zijn drie varianten van de mythe: 
i. De Palaikastro-hymne: 

Zeus is ‘naar de aarde gegaan’ en ‘springt naar buiten’ uit de aarde van de berg Dicte. 
 

ii. Hesiodus’ Theogonie: 
Aarde ontneemt Zeus aan Rhea en verbergt hem in een grot in de berg Aigaios 
(baarmoedermotief), waaruit hij ten tweeden male geboren wordt. 
 

iii. Ps.-Apollodorus’ Bibliotheca (Penglase noemt de schrijver nog kortweg Apollodorus): 
Rhea baart Zeus in de berg Dicte. 

 
2. Opmerking over de stervende en herrijzende Zeus: 

Ondanks het algemene Griekse geloof dat Zeus niet kan herrijzen, omdat alle goden 
onsterfelijk zijn, zijn er genoeg bewijzen, ook op het Griekse vasteland, van een gestorven 
en herrijzende god Zeus. 
 

c. Motieven in de geboortescènes van Zeus en Apollo: 
1. Zeus: 

i. Rhea maakt een reis naar het eiland Kreta. 
ii. De berg is de geboorteplaats. 
iii. Zeus wordt eigenlijk uit de aarde geboren, maar ook uit de moeder. 
iv. Hij wordt omgeven door omstanders, die luid schreeuwen. 

 
2. Apollo: 

i. Leto maakt een reis naar Delos. 
ii. De berg Cynthus is de geboorteplaats. 
iii. Apollo wordt eigenlijk geboren uit de aarde: 

(a) De aarde is aanwezig. 
(b) Ze ‘glimlachte’, d.w.z. de aarde opende zich, evenals Leto’s baarmoeder. 
(c) Apollo wordt geboren: hij ‘springt naar buiten’ (uit de aarde). 

Hij wordt ook uit zijn moeder geboren (dubbelmotief). 
(d) Hij stijgt op naar het licht (dus uit de duisternis). 

Vergelijk: 
(1) Persephone die een figuur naar het licht opzendt. 
(2) Pindarus: de zielen die naar het licht opstijgen. 

iv. Hij wordt omgeven door omstanders, die luid schreeuwen. 
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6.2.2.3 Verrijzenis, nederdaling en vruchtbaarheid 

 
a. Er is een verband tussen het idee van wisselende nederdaling en opgang en het idee van 

vruchtbaarheid: 
1. Delos neemt als godin de plaats in van Leto, die niet meer wordt genoemd. 
2. Apollo begint te schrijden over ‘de brede aarde’, d.i. Delos. 
3. Delos begint daarop te bloeien. 
4. Apollo’s cultus en macht beginnen ook te ‘bloeien’ (stichting van tempels e.d.). 

 
b. Wisselende nederdaling en opgang: 

Deze wisseling volgt op een ontmoeting tussen de god en de godin: 
1. De Mesopotamische mythen: 

i. Inana verrijst en Dumuzid daalt neder. 
ii. Ĝeštinana daalt af en Dumuzid verrijst. 
iii. Edin-na u-sag-ga: idem. 

 
2. Apollo-hymne: 

i. Apollo verrijst (‘wint’ in de ontmoeting met Delos), Delos ‘daalt af’. 
ii. Apollo schrijdt over Delos, waarbij hij haar met zijn voeten a.h.w. neerdrukt. 

 
3. Opmerking bij Delos’ afdaling: 

i. Delos’ afdaling wordt verbeeld door haar angst door Apollo naar de bodem van de zee 
(d.w.z. de onderwereld) te worden getrapt. 
Deze angst wordt geen werkelijkheid door een ingreep van de auteur: hij laat Leto een 
eed zweren dat Apollo tempels zal oprichten. 

ii. De angst te worden neergedrukt en verslagen wordt hier toch een soort werkelijkheid, 
en ze daalt af. 
Waarom Delos vertrapt wordt, is niet duidelijk (behalve voor het oude publiek); wel dat 
hierdoor Apollo’s macht vergroot wordt. 

 
c. Het vruchtbaarheidsmotief: 

Apollo laat Delos in een gouden schijn opbloeien, zoals een bergtop woudbloemen laat bloeien: 
1. De verrijzenis is blijkbaar verbonden met vruchtbaarheid. 
2. De tekst verwijst naar de zon, die opkomt en de bergtop beschijnt: 

i. Apollo wordt geassocieerd met de zon. 
ii. De zon raakt de bergtop aan: dit kan eveneens verwijzen naar het 

vruchtbaarheidsmotief. 
3. De berg is het domein van de onderwereld, van waaruit de god verrijst. Bergen en 

verrijzenis zijn met elkaar verbonden. 
In de Damu-mythen zijn de oostelijke bergen de onderwereld waaruit Utu, de zon, 
’s morgens verschijnt. 
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6.2.2.4  Overige motieven in de verrijzenis-episode 

 
1. Voedsel en drank in de verrijzenis-episode: 

a. Themis, de aarde, schenkt Apollo ambrozijn en nectar. Apollo verbreekt daarop de gouden 
koorden en banden die hem vasthouden. 

b. In IA schenkt Enki de godin voedsel en water, waarna ze oprijst. 
c. Voedsel en drank zijn verbonden met de verrijzenis. 

 
2. Lier en boog in de verrijzenis-episode: 

a. Apollo eist zijn lier en boog (machtsverwerving). Hij bevestigt het hoogste gezag van zijn 
vader Zeus. 

b. Dit motief hoort eigenlijk niet hier thuis, maar in de Pythische sectie. Het doel ervan is de 
Delische en de Pythische sectie te verbinden. 
 

3. Baden en kleden in de verrijzenis-episode: 
Apollo wordt gebaad en gekleed. 
a. Baden en kleden heeft een praktische bedoeling. 
b. Baden en kleden geeft macht: 

i. Apollo vertoont namelijk daarna zijn macht. 
ii. AV: Ištar wordt besprenkeld met water en krijgt kleding, waarna ze oprijst en macht 

verwerft. 
iii. De hymne van Iddin-Dagāns heilig huwelijk: Het heilig huwelijk wordt voltrokken, 

nadat de godin zich heeft gebaad en gekleed ‘met kleren van macht’. 
iv. Het Epos van Gilgameš: Gilgameš maakt twee reizen: 

(1) Een horizontale reis van Sumerië via ‘het water van de dood’ naar het eiland 
Dilmun, waar zijn voorvader, de zondvloedheld Utnapištim, zich bevindt en 
onsterfelijkheid geniet. Gilgameš baadt en kleedt zich en keert terug. 

(2) Een verticale reis: Gilgameš daalt af naar de bodem van de zee om een plant, het 
‘levensvoedsel’, te bemachtigen ten einde onsterfelijkheid te verkrijgen. Daarna 
stijgt hij op. 

v. De processierite van Athena: Het beeld van Athena wordt naar de zee gedragen en 
naakt erin geworpen. Daarna krijgt ze in het Parthenon nieuwe kleding. 

  
4. Het trio-motief: 

a. Er zijn drie nauw verbonden personen: 
i. moeder; 
ii. zuster; 
iii. de jonge, verrijzende god. 

b. In de Apollo-hymne: 
Leto, Artemis en Apollo. Deze goden worden door de Deliërs in hun cultus geprezen (eind 
van de Delische sectie). 

c. In de Damu-mythen: 
Duttur, Ĝeštinana/Gunura en Damu/Dumuzid. 
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6.2.3 Conclusies uit de Delische sectie 

 
a. Binnen het godin-en-gemaalperspectief zijn de belangrijkste parallellen tussen de Apollo-

hymne enerzijds en de Damu-mythen en zijn gemalin Inana anderzijds de volgende: 
1. Het complexe reisidee van de zwervende, zoekende moedergodin en de daaropvolgende 

geboorte van het kind in een opgangsepisode die plaatsheeft vanuit het binnenste der 
aarde. 

2. Het idee van de ‘reis om de macht’ als doel van de reis. 
3. De complexe structuur van de ‘aanvankelijke nederlaag’ in de reis van de godin. 
4. De afwisselende nederdaling en opgang van de god resp. de godin als effect van de 

voltooide reis. 
5. Het tentoonspreiden van vruchtbaarheidseffecten op aarde door de verrijzende god. 
6. Het trio moeder, zuster en jonge, verrijzende god. 

 
Minder belangrijke parallelen: 
7. Het bergmotief. 
8. Het goddelijke voedsel. 
9. Baden en kleden. 

 
b. De parallellen zijn talrijk, complex en gedetailleerd.Twee thema’s vallen buiten de parallellen: 

1. Het lier- en boogmotief: Dit dient slechts om verband te leggen met de Pythische sectie. 
2. De eerste tempelscène: 

i. Deze staat los van de reis in de Delische sectie. 
ii. Ze heeft geen parallel in de Damu/Dumuzid-mythen. 
iii. Ze is wel kenmerkend voor de Pythische sectie, die behoort tot de mythen van het 

heldenperspectief. 
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6.3 De Pythische sectie van de Homerische Hymne aan Apollo (de mythe van 
Apollo’s slachting van Python) 
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6.3.1 Inleiding tot en de inhoud van de Pythische sectie van de Homerische 
hymne aan Apollo 

 
a. Inleiding: 

1. De Pythische sectie is het verhaal van de heroïsche zoon van de hoogste god. 
2. Het model van het verhaal is dat van het heldenperspectief, waarin de jonge god rijst in 

macht, en gezag krijgt in de Vergadering der goden. Er zijn tempel- en hofscènes. 
3. Parallellen zijn m.n. te vinden in: 

i. de Ninurta-mythen; 
ii. Enūma eliš (1250 – 1000), met de god Marduk. 

Kenmerken van Ninurta werden overgenomen door Marduk en diens zoon Nabu. 
4. Volledig contrast met het godin-en-gemaalperspectief van de Delische sectie, waar het 

gaat om: 
i. de interactie tussen godin en jonge god; 
ii. de stervende en verrijzende god; 
iii. het idee van vruchtbaarheid. 

5. De reis om de macht krijgt in deze sectie nog meer nadruk. 
6. De Pythische sectie voltooit het beeld (de roem) van de jonge god. 

 
b. Inhoud van de mythe van Apollo’s slachting van Python: 

1. Apollo’s reis van Delos naar Olympus: 
i. Apollo reist eerst naar Delphi en draagt een geparfumeerde, onsterfelijke mantel. 
ii. Apollo reist dan naar Olympus, waar hij musiceert, terwijl de goden dansen en zingen. 

Apollo schittert. 
 

2. Apollo’s zoektocht naar een plaats voor een tempel: 
i. Apollo daalt af van de Olympus en zwerft over de aarde op zoek naar een plaats voor 

zijn cultus. 
ii. Hij wijst veel plaatsen af. 
iii. Hij komt in Onchestos, het heilige woud van Poseidon, waar in een rite een paard een 

wagen zonder bestuurder voorttrekt met kans op beschadiging van de wagen. 
 

3. Telphousa’s list: 
i. Apollo besluit zijn tempel te bouwen bij de rivier de Telphousa, maar zij is jaloers en 

zegt hem dat Delphi beter is. 
ii. Hij bouwt zijn tempel in Delphi onder de berg de Parnassus in de streek Crisa.  

 
4. Apollo doodt Python: 

i. Apollo doodt de vrouwelijke slang (zonder naam) met een pijl (zie 6.3.3.1.1-d). 
ii. De slang kronkelt en ademt zwaar. Het bloed vloeit over het land. 

 
5. Apollo wreekt zich op Telphousa: 

i. Wegens haar list wreekt Apollo zich op Telphousa, werpt een berg op haar en bedekt 
haar met stenen. 

ii. Apollo bouwt een altaar op de plek waar de rivier van de berg afkomt. 
 

6. Apollo sticht het Orakel van Delphi: 
i. Apollo sticht zijn Pythische Orakel. 
ii. Apollo zoekt naar priesters en tempeldienaren. Hij leidt als dolfijn  een schip met 

Kretensers naar Delphi. 
iii. Apollo springt als vlammende god van het schip naar de tempel. Ook het vuur in de 

tripoden vlamt op. 
iv. De vrouwen en meisjes in Crisa gillen luid bij deze aanblik. 
v. De verbaasde zeelieden leidt hij naar de tempel en stelt hen aan als priesters. 
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6.3.2 Analyse (1) van de Pythische sectie 

 



Griekse mythen en Mesopotamië – De Homerische Hymne aan Apollo - De Pythische sectie – Analyse (1) van de Pythische 
sectie 

  

6.3.2.1 Inleiding tot de analyse van de Pythische sectie 

 
In de Pythische sectie komen drie ‘reizen om de macht’ voor, die weergegeven zijn in het 
heldenperspectief: 
1. Apollo’s reis van Delos, via Delphi naar de Olympus (zie 6.3.2.2). 
2. Apollo’s reis van Olympus naar Delphi (zie 6.3.2.3). 
3. Apollo’s terugreis vanuit de zee naar Delphi (zie 6.3.4.1). 
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6.3.2.2 Apollo’s reis van Delos, via Delphi naar de Olympus 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Apollo wordt geboren met goddelijke macht en demonstreert zijn macht tijdens zijn reis en 
komt aan op de Olympus als zoon van Zeus. 

2. Deze reis komt overeen met Ninurta’s terugreis naar de Vergadering der goden. 
 

b. De twee tempelscènes: 
1. Er zijn twee versies van één tempelscène waarin Apollo voor het eerst zijn vader 

ontmoet, de hoogste god: 
i. De binnenkomst van Apollo aan het begin van de Delische sectie. 
ii. De binnenkomst van Apollo aan het begin van de Pythische sectie. 

 
2. In de Delische tempelscène wordt gezegd dat aan Zeus ‘zijn zoon getoond wordt’, dus voor 

het eerst. 
 

3. Redenen voor de weergave van twee tempelscènes: 
i. De dichter maakt het glorieuze beeld van Apollo compleet door twee tegengestelde 

ontmoetingen met Zeus c.s. die overeenkomen met: 
(a) Angim: Ninurta’s greep naar de macht in Nippur: de dreigende antagonistische 

ontmoeting (zie 3.3.2.-c; en voor Apollo: 6.2.1-b.1); 
(b) Ninurta’s reis naar Eridu: Ninurta wordt geprezen en bedankt, en hij ontvangt 

macht: de vreedzame ontmoeting van het type ‘de traditionele goddelijke reis’ (zie 
3.5.-Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..2 en 3; voor Apollo: 6.3.1-b.1.ii). 

ii. De twee machtsmiddelen die Apollo ontvangt bij zijn geboorte, worden 
geconcretiseerd in de twee tempelscènes: 
(a) De boog vertegenwoordigt de eerste, Delische tempelscène (de antagonistische 

ontmoeting). 
(b) De lier vertegenwoordigt de tweede, Pythische tempelscène (de vreedzame 

ontmoeting). 
Ze geven de machtsverhoudingen weer tussen hem en de goden. 

 
c. Symbolen van macht in de reis-episode: 

Apollo’s reis naar de Olympus komt overeen met Ninurta’s terugreis, aangezien dezelfde 
motieven hier een rol spelen: 
1. Het geluidmotief: 

De liermuziek van Apollo komt overeen met Ninurta’s lawaaimakerij in Angim: 
i. Apollo krijgt macht over de goden met zijn muziek. 
ii. Ninurta verschrikt de goden met zijn lawaai. 

 
2. Het kledingmotief: 

Apollo’s kleding komt overeen met Ninurta’s trofeeën die aan zijn wagen hangen in Angim: 
i. Apollo krijgt na zijn geboorte een wit kleed. Hij draagt goddelijke kleding, die 

geparfumeerd is. 
ii. Ninurta’s trofeeën tonen zijn macht. 

 
3. Het lichtmotief: 

i. Apollo schittert, terwijl hij musiceert. 
ii. Angim: 

Ninurta’s schittering (me-lam) bedekt Enlils tempel en ook zijn wagen (eveneens een 
machtsymbool) straalt. 
 

4. Het voedselmotief: 
i. Apollo ontvangt nectar en ambrozijn bij zijn geboorte in de Delische sectie. 
ii. Deze worden geconcretiseerd in de Pythische sectie, wanneer Zeus hem deze aanbiedt 

en Apollo hiermee macht verwerft. 
iii. Angim en Lugale: 

Ninurta verwerft macht in de tempelscène. 
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6.3.2.3  Apollo’s reis van Olympus naar Delphi 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Apolo maakt een reis op zoek naar een plaats voor zijn orakel en verkrijgt macht in de 
cultus en het orakel door twee heldendaden, de vernietiging van Python en Telphousa. 

2. Deze reis komt overeen met die van Ninurta en later Marduk die een monster verslaan en 
macht verwerven. 
 

b. Machtsverwerving en machtsverhoudingen: 
1. Overeenkomsten tussen Apollo en Ninurta/Marduk: 

i. Ze verwerven macht door strijd. 
ii. Ze verwerven cultische macht. 
iii. Apollo lijkt het meest op Ninurta, als zoon van de hoogste god. 

 
2. Verschillen tussen Apollo en Ninurta/Marduk: 

i. Apollo is niet de kampioen der goden; dit is Zeus die Typhaon verslaat. 
Ninurta en Marduk zijn de kampioenen der goden. 

ii. Apollo is niet de hoogste god (evenals Ninurta). 
Marduk is de hoogste god. 

 
c. Doel van de reis: 

1. Overeenkomst tussen Apollo en Ninurta/Marduk: 
Het is de bedoeling van de dichter dat de ontmoetingen met de monsters plaatsvinden. 
 

2. Verschil tussen Apollo en Ninurta/Marduk: 
Apollo ontmoet de monsters ‘toevallig’. 
Ninurta en Marduk hebben als doel de vernietiging van de monsters. 

 
d. Twee typen ontmoetingen: 

1. Overeenkomst tussen Apollo en Ninurta/Marduk: 
Apollo bevecht Python en Telphousa. 
Ninurta bevecht Anzû en Asag. 
Marduk bevecht Tiamat en Tiamat in haar Asag-rol. 
 

2. Verschil tussen Apollo en Ninurta/Marduk: 
Apollo lijkt minder op Ninurta, maar meer op Marduk m.b.t. deze ontmoetingen. 
 

e. De strijd met Python (zie 6.3.3.1). 
 

f. De strijd met Telphousa (zie 6.3.3.2). 
 

g. De Onchestos-episode (zie 6.3.3.3). 
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6.3.3  Analyse (2) van de Pythische sectie 
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6.3.3.1 De strijd met Python 
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6.3.3.1.1  Inleiding tot de strijd met Python 

 
a. Apollo’s strijd met Python komt overeen met Marduks strijd met Tiamat en Ninurta’s strijd 

met Anzû. 
 

b. Python en Tiamat lijken het meest op elkaar. 
 
c. De naam van de slang: 

1. In de Apollo-hymne: zonder naam. 
2. Elders: Пυθων, Δελφυνη (vrouwelijk) en Δελφυνης (mannelijk). 
3. Euripides en Pausanias: zonder naam. 

 
d. Het geslacht van de slang: 

1. In de Apollo-hymne: vrouwelijk. 
2. Elders: zie 1b. 
3. Euripides en Pausanias: verandering van geslacht naar mannelijk. 

 
e. De voorgeschiedenis van de slang in de Theogonie: 

1. Hera heeft gezien dat Zeus Athena voortbrengt zonder haar hulp, en wil wraak. 
2. Hera daalt af naar de aarde, baart het monster Typhaon, die ze aan Python geeft om op te 

voeden. 
3. Typhaon terroriseert de omgeving van Delphi en Zeus verslaat hem. 
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6.3.3.1.2  Parallellen tussen de Griekse en Mesopotamische monsters 

 
a. Parallelle elementen t.a.v. het monster: 

1. Het monster is vrouwelijk. 
2. Het wordt gedood met een pijl. 
3. Python is vet of opgezwollen. 

Tiamat is opgezwollen door de winden van Marduk. 
4. Python’s bloed stroomt over het land. 

Tiamat bloedt ook, maar het is regenwater. 
5. Python is een slang. 

De monsterslang komt voor in de strijd tussen Marduk en Tiamat. (Anzû is geen slang.) 
6. Python is verbonden met de rivier waar de strijd plaatsheeft. Callimachus (Hymne aan 

Delos): Python is verbonden met de rivier de Pleistos bij Delphi. 
Tiamat heet Ummu-Ḫubur (‘moeder Ḫubur’) en is verbonden met de rivier de Ḫubur. 

 
b. Parallellen in de relatiesfeer m.b.t. het monster: 

1. Python heeft een gemaal, Typhaon. 
Tiamat heeft een gemaal, Qingu (Kingu). 

 
2. Overeenkomsten m.b.t. de gemaal tussen de Griekse en de Mesopotamische mythen: 

i. De gemaal treedt op als zoon: 
(a) Theogonie en Ps.-Apollodorus: Typhaon treedt ook op als zoon, nl. van Gaia (aarde), 

die evenals Hera kwaad is op Zeus. 
(b) De Delphische slang is mannelijk bij: 

(1) Euripides (Iphigeneia in Tauris); 
(2) Pausanias;                                           
(3) Callimachus (Hymne aan Apollo). 

(c) Enūma eliš: Qingu is de zoon van Tiamat. 
ii. Het mannelijke monster is ondergeschikt aan het vrouwelijke monster. 

 
3. Verschillen m.b.t. de gemaal tussen de Griekse en de Mesopotamische mythen: 

i. Apollo-hymne: 
Apollo bevecht alleen Python, zoals Zeus alleen Typhaon bevecht. 

ii. Enūma eliš: 
Marduk bevecht Tiamat èn Qingu. 
 

c. Parallellen tussen de functies van de monsters en/of hun metgezellen: 
Er bestaan diverse parallellen tussen de Griekse monsters en hun metgezellen en hun 
Mesopotamische tegenhangers: 
1. De vrouwelijke opponent: 

Python komt overeen met Tiamat: 
i. Python is de vrouwelijke tegenstander van Apollo. 
ii. Tiamat is de vrouwelijke tegenstander van Marduk. 

 
2. De mannelijke opponent: 

Typhaon komt overeen met Anzû en Asag: 
i. Typhaon is de mannelijke tegenstander van Zeus. 
ii. Anzû en Asag zijn de mannelijke tegenstanders van Ninurta. 

 
3. Godin en monster als opponenten: 

Hera en Python komen overeen met Tiamat: 
In Tiamat zijn godin en monster verenigd. 
 

4. Moeder en voedster als opponenten: 
i. Hera (moeder) en Python (voedster) komen overeen met Tiamat (moeder en voedster) 

en Ištar (voedster): 
(a) Hera is de moeder van Python. 

(b) Python is de voedster van Typhaon.   
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ii. In Tiamat zijn de moeder en de voedster verenigd: ze is de moeder van Qingu, en in 
latere teksten de voedster van Qingu. 
Tiamat als voedster wordt geïdentificeerd met Ištar. 
 

5. De vijandige godin als tegenstander van de echtgenoot: 
Hera (t.g.o. Zeus) komt overeen met Ištar (t.g.o. Dumuzid). 
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6.3.3.2  De strijd met Telphousa 

 
a. Apollo’s strijd met Telphousa komt overeen met Marduks strijd met Tiamat en Ninurta’s 

strijd met Asag. 
 
b. Er zijn twee motieven: 

1. Bedelving onder een berg: 
i. Apollo-hymne: 

Apollo bedelft Telphousa onder een berg en met een regen van stenen. 
ii. Callimachus (Hymne aan Delos): 

Ares werpt een berg op een rivier. 
iii. Lugale: 

Ninurta verandert Asag in een berg rotsen, de ḫur-saĝ , die de kur, de vijand van 
Ninurta, bedekt. 

iv. Enūma eliš: 
(a) Marduk werpt een berg op Tiamat. 
(b) Marduk steekt haar, als een rivier, over via een brug. 

 
2. De stroom die uit de berg voortvloeit: 

i. Apollo-hymne: 
Telphousa is een (gepersonifieerde) rivier of bron die van onder uit de berg opwelt. 

ii. Lugale: 
De wateren van de kur stromen naar buiten van onder uit de berg. 

iii. Enūma eliš: 
Tiamat wordt voorgesteld als een rivier die voortstroomt. 
 

c. Overeenkomsten tussen de watermonsters: 
Telphousa lijkt het meest op Tiamat als rivier. 
 

d. Verschillen tussen de watermonsters: 
1. Telphousa als persoonlijkheid lijkt niet op Asag en kur, die onpersoonlijk zijn. 
2. De volgorde is verschillend: 

i. Apollo ontmoet eerst Telphousa, verslaat dan Python en pas later Telphousa. De reden 
voor deze volgorde is niet duidelijk. 

ii. In de Mesopotamische mythen ontmoet en verslaat de held het monster en plaatst dan 
een berg erop. 

3. Het kosmologische motief: 
i. In Lugale en Enūma eliš is er een kosmologisch idee: de schepping door de god van de 

rivieren de Tigris en de Eufraat ten behoeve van de bevloeiing van Mesopotamië. 
De wateren worden beheerst door een berg, nadat de monsters zijn verslagen. 

ii. In de Apollo-hymne ontbreekt het kosmologische motief. 
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6.3.3.3 De Onchestos-episode 

 
a. Deze episode bevat de mythe van het woud van Onchestos, waarin een paard zonder menner 

een wagen voorttrekt door het heilige woud van Poseidon, de god van de zee. 
 

b. De informatie is zo beperkt dat onduidelijk is wat de functie van de episode is en wat de 
herkomst ervan is. 
 

c. Er is wel een parallel met de Mesopotamische god Enki, de god van de zee, die een belangrijke 
rol speelt in de machtsverwerving van Ninurta en Marduk. 
 

d. Misschien heeft Poseidon te maken met Apollo’s geboorte en machtsverheffing. 
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6.3.4 Analyse (3) van de Pythische sectie 
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6.3.4.1 Apollo’s terugreis vanuit de zee naar Delphi 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. In de Apollo-hymne ziet de god vanuit Delphi het schip met Kretensers. Vervolgens bevindt 
hij zich als dolfijn naast het schip en leidt het naar Delphi, waar hij de zeelieden als 
priesters aanstelt in zijn tempel. 
 

2. In de Mesopotamische mythen volgt na de vernietiging van de monsters de terugreis met 
een tempelscène (vgl. de Anzû-mythe, Lugale en Angim). 
 

b. Het idee van de reis vanuit zee naar de tempel: 
1. Overeenkomsten tussen de Griekse en de Mesopotamische mythen: 

i. Apollo-hymne: 
Apollo keert terug vanuit de zee naar zijn tempel in Delphi. 
 

ii. Ninurta’s reis naar Eridu: 
Ninurta keert terug naar Nippur vanuit Abzu, de tempel van Enki in Eridu. 
Het ‘Huis Abzu’, e-abzu, is een symbool van de Abzu, de zoetwatergebieden onder de 
aarde, waarvan Enki de heer is. 
 

iii. Inana en Enki: 
Inana daalt neder naar het Huis Abzu, neemt Enki’s macht en keert terug naar Uruk. 
 

iv. Ninurta en de Schildpad: 
Ninurta daalt neder naar de Abzu-tempel om de me terug te halen die de Anzû-vogel 
heeft laten vallen op of naar Enki. Deze me zijn waarschijnlijk de Tafels van het Lot. 
Enki voorspelt dat Ninurta zal terugkeren naar Nippur. 
 

v. Enūma eliš: 
Marduk verslaat Tiamat, de zee, maar keert pas later terug in Babylon om zijn tempel 
te stichten. Van een echte terugreis is geen sprake. De volgorde klopt evenwel. 
 

2. Verschillen tussen de Griekse en de Mesopotamische mythen: 
i. Apollo reist als dolfijn terug. 

In de Mesopotamische mythen is van een echte zeereis geen sprake. 
 

ii. Apollo keert terug naar zijn eigen tempel. 
Ninurta keert terug naar de tempel van de Vergadering der goden. In Angim gaat 
Ninurta daarna naar zijn eigen tempel. 
 

iii. Commentaar ad b.2.1.: 
(a) Dionysos, die ook in Delphi wordt vereerd, wordt voorgesteld als een dolfijn. 
(b) Δελφις ‘dolfijn’ is een toespeling op Delphi. 
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6.3.4.1.1  Overige motieven tijdens de terugreis 

 
1. Het lichtmotief tijdens de terugreis: 

Licht is een demonstratie van macht en is kenmerkend voor de terugreis-episode: 
a. De tempelscènes na de eerste reis van Apollo: 

Apollo schittert: de god zelf, zijn boog, lier, voeten en zijn onsterfelijkheidschiton. 
 

b. De tempelscène van Apollo in Delphi: 
De god schittert. Zijn stralen vullen de tempel en heel Crisa. 
 

c. De verrijzenis van Apollo op Delos: 
De bergtop wordt beschenen door de zon. 
 

d. De Damu/Dumuzid-mythen: 
De jonge god keert terug uit de oostelijke bergen, waar de zon opkomt. 
 

e. Lugale: 
Ninurta keert als de zon Utu uit de oostelijke bergen terug. 
De schittering komt ook voort uit zijn me-lam, de symbolen van macht die hij meevoert. 
 

f. Angim: 
Ninurta en zijn machtssymbolen schitteren. 

 
2. Het geluidmotief tijdens de terugreis: 

Geluid is eveneens een uitdrukking van Apollo’s macht. 
a. De tempelscène in Delphi: 

De vrouwen schreeuwen het uit, wanneer ze de schitterende Apollo zien. 
 

b. De verrijzenis van Apollo: 
De godinnen schreeuwen bij zijn geboorte 

 
3. De drievoeten: 

De drievoeten hebben een cultische parallel: De twee drievoeten stonden bij de ingang van de 
tempel, evenals bij de Assyrische tempels. 
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6.3.5 Conclusies uit de Pythische sectie 

 
De parallellen zijn complex, gedetailleerd en staan in de kern van de mythen. 
 
a. De Pythische sectie kent veel parallellen met de mythen van Ninurta (en Marduk): 

1. Er is sprake van reizen om de macht in het heldenperspectief. 
2. De held is de zoon van de hoogste god. 
3. De tempelscènes zijn nauw verwant. 
4. Er zijn gewelddadige treffens. 

 
b. De drie reizen van Apollo: 

1. Apollo toont zijn macht in de Vergadering der goden. 
2. Apollo verslaat de monsters en sticht zijn cultus. 
3. Apollo toont zijn macht in Delphi en voltooit de stichting van zijn cultus. 

 
c. De belangrijkste parallellen: 

1. De terugreis-episode met als bestemming de Vergadering der goden en de hoogste god. 
2. De reis met als doel de strijd met de monsters. 
3. De terugreis van de zee naar de tempel. 
4. De twee typen tempelscènes met de jonge god als zoon van de hoogste god. 
5. De strijd met de monsters. 
6. De plaatsing van een berg op de rivier. 
7. De reis om de macht als belangrijkste doel. 
8. Symbolen van macht tijdens de terugreis: voedsel, kleding, geluid, licht en ‘wapens’. 
9. Stichting van een cultus. 
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6.4 De belangrijkste relevante Mesopotamische werken 

 
De belangrijkste Mesopotamische werken die invloed hebben gehad op de Apollo-hymne. 
 
a. Voor de Delische sectie: 

1. IA: obab. 
2. TRS 8: obab. 
3. AV: nass. 
4. Edin-na u-sag-ga: nass. 

Een aantal van deze werken is zeer oud, maar nog steeds bekend in de nass.-periode. 
 

b. Voor de Pythische sectie: 
1. Anzû-mythe: nass. 
2. Lugale: nass. 
3. Angim: nass. 
4. Enūma eliš: nass. 
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7 De Homerische Hymne aan Demeter 
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7.1 Inleiding tot de Homerische Hymne aan Demeter 

 
a. Centraal thema: 

De hymne gaat over de liefde van Demeter voor haar dochter Persephone, die wordt geschaakt 
door Hades, de god van de onderwereld, om zijn vrouw te worden. Demeter gaat op zoek naar 
Persephone en bewerkt haar terugkeer voor een deel van elk jaar. 
 

b. De Mysteriën van Eleusis: 
De hymne is het vroegste bewijs van het bestaan van de Mysteriën en van de hoop van de 
gelovigen op gezegende onsterfelijkheid (i.p.v. de gedwongen onsterfelijkheid in Hades’ rijk; 
vgl. Odysseus). Van een paradijs zoals bij de Orfische Mysteriën is geen sprake. 
 

c. Tijd van compositie: 
De compositie geschiedde in de 7e of 6e eeuw. De mythe zelf is veel ouder en wordt al vermeld 
in de Theogonie. 
 

d. Overeenkomsten met de Mesopotamische mythen: 
Er zijn veel parallellen in ideeën en motieven in Mesopotamische mythen van het godin-en-
gemaalperspectief, m.n. die van Inana en Dumuzid, en Damu. Invloed van deze mythen op de 
hymne is zeker: de parallellen zijn talrijk, complex en gedetailleerd m.b.t. de belangrijkste 
ideeën en motieven. 
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7.2 Inhoud van de mythe van Demeters zoektocht naar Persephone 

 
a. Persephone plukt bloemen 

Persephone, de dochter van Zeus en Demeter, plukt bloemen, samen met andere godinnen, op 
de vlakte van Nysa aan de rand van de wereld aan de oevers van de rivier de Oceaan. 
 

b. De list van Zeus 
Zeus wil Hades behagen en laat Aarde Narcissus voortbrengen om Persephone in de val te 
lokken. Narcissus bloeit met honderd bloemen. Aarde, Hemel en Zee lachen luid. 
 

c. Hades schaakt Persephone 
De aarde gaapt, Hades komt naar buiten in zijn wagen met vierschaar en rooft het meisje. 
Persephone schreeuwt; ze wordt gehoord door Hekate in haar grot, Helios en Demeter. 
 
Zeus x Demeter 
        │ 
   Persephone x Hades 
 

d. Demeter gaat op onderzoek uit 
Samen met Hekate gaat Demeter op zoek. Op de tiende dag houdt ze Helios staande, die haar 
vertelt wat er is gebeurd en dat Hades, die eenderde van het universum beheerst, een passende 
echtgenoot is voor Persephone (of Kore). 
 

e. Demeter en Demophon 
Demeter verlaat de Olympus en komt bij de Maagdenbron te Eleusis. Ze ontmoet de dochters 
van Keleus en vertelt hun dat ze ontvoerd is door zeerovers. Demeter mag Demophon 
verzorgen. Ze wil hem onsterfelijk maken door ambrosia en een ‘vuurdoop’. Demophons moeder 
ontdekt dat Demeter haar kind in het vuur houdt. De jongen zal niet meer onsterfelijk zijn. 
 
          Keleus x Metaneira 
       ┌──────┼──────────────┐ 
Demophon Triptolemos           dochters 
 

f. Demeter zendt een hongersnood 
Demeter zit in haar tempel te Eleusis en verlangt naar haar dochter. Ze zendt een hongersnood 
en dreigt de goden hun offers te ontnemen. Zeus doorziet het onheil en zendt Iris en de andere 
goden om Demeter terug te halen, maar deze volhardt. 
 

g. Zeus zendt Hermes naar Hades 
Zeus draagt Hermes op Persephone uit de Erebos te halen. Hades’ antwoord is: 
1. Hij stemt toe. 
2. Hij is een geschikte echtgenoot voor haar. 
3. Ze mag over de levenden heersen, als ze bij hem is. 
4. Ze krijgt de hoogste eer onder de goden. 
5. Ze moet terugkeren en geeft haar daartoe een granaatappelpit, die ze moet eten. 

 
h. Persephone en Demeter herenigd 

Hermes neemt Persephone mee in Hades’ wagen naar Eleusis. 
Moeder en dochter worden herenigd, maar Demeter zegt dat Persephone moet terugkeren als ze 
onderwereldvoedsel gegeten heeft. Eenderde deel van het jaar moet ze dan in de Hades 
verblijven. 
 

i. Terugkeer naar de Olympus 
Zeus zendt Rhea om Demeter te halen en bewijst haar de hoogste eer. Moeder en dochter 
betreden daarop de Olympus. Persephone moet echter eeuwig afdalen en herrijzen. 
Demeter doet de aarde opbloeien en sticht haar Mysteriën in Eleusis. 
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7.3 Analyse (1) van de mythe van Demeters zoektocht naar Persephone 

 



Griekse mythen en Mesopotamië - De Homerische Hymne aan Demeter – Analyse (1) 

  

7.3.1 De reis van de godin: de zoektocht naar het verloren kind 

 
a. Parallellen tussen de Demeter-hymne en Edin-na u-sag-ga: 

1. De zoektocht van de godin naar haar kind. 
2. De ontdekking dat het in de onderwereld is. 
3. De volharding van de godin om haar kind terug te halen. 
4. De godin is ongewassen. 
5. De godin daalt af. 
6. Commentaar Richardson: 

Andere versie: Demeter daalt af naar de Hades in de gedaante van de Eleusiër Eubouleus. 
 
b. De afdaling als zoektocht: 

1. Geografie: 
i. Olympus staat gelijk aan de hemel (Gr.): 

(a) Apollo-hymne: 
Apollo verlaat de aarde en stijgt op naar de Olympus. 

(b) Ilias: 
Zeus is god van de Olympus en daarmee van de hemel. 

(c) De goden heten: 
(1) Olympiërs Ολυμπιοι; 
(2) Hemelingen Ουρανιωνες; 
(3) Hemelse goden δεοι Ουρανιωνες; 
(4) Odyssee: 

Olympus verwijst naar de hemel: ουρανος i.t.t. aarde. 
ii. Bovenwereld – onderwereld (Mesop.): 

Schematische voorstelling: 
 
Bovenwereld    Hemel en         Grote Hemel   Inana gaat van de hemel 
                       aardoppervlak                         en het land Sumer naar 
 
_____________________________________________________________ 
 
Onderwereld     Aarde en hel    Grote Diepte   de onderwereld 
 

2. Parallelle motieven: 
We vinden hetzelfde idee op hetzelfde punt in het verhaal: 

i. Demeter-hymne: 
Demeter wil nederdalen om haar kind te zoeken. 
Edin-na u-sag-ga: 
Duttur wil ook afdalen om haar kind te zoeken. 
 

ii. Demeter daalt af van de hemel naar de aarde. 
Duttur daalt af van de aarde naar de onderwereld. 
 

iii. Demeter bereikt de Hades niet. 
Duttur bereikt het eindpunt van de onderwereld ook niet. 
 

iv. Hermes bereikt Persephone in de Hades. 
Ĝeštinana, de zuster, vervangt de moeder en bereikt Damu in de diepte. 

 
c. Ontdekking van het lot van het kind en reddingspoging: 

1. Demeter verneemt van Helios waar Persephone is. 
De reddingspoging bestaat in het zenden van de hongersnood. 
 

2. Duttur bereidt het bier (levenswater). 
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7.3.2 Het probleem van het geslacht 

 
a. Geslacht van het nederdalende kind: 

1. Demeter-hymne: 
vrouwelijk (Persephone); 

2. IA en AV: 
vrouwelijk (Inana/Ištar), maar geen kind, toch veel trekken van Persephone; 

3. Edin-na u-sag-ga: 
mannelijk (Damu) en vrouwelijk (Ĝeštinana). 
 

b. Prioriteit van het vrouwelijk geslacht in de cultus: 
In de Eleusinische cultus staat de godin in belang hoger dan de mannelijke goden. 
 

c. Het mannelijke geslacht in de cultus: 
1. Een mannelijke figuur wordt in de cultus toegevoegd in de vorm van de κουρος, meestal 

Ploutos. 
2. De Mysteriën: 

de godin (ποτνια) baart een naamloos kind, waarschijnlijk Ploutos. 
 

d. De triade: 
1. Voorstellingen: 

i. Potversieringen: 
de triade moeder – zuster – jongen; 
Dit zijn Demeter, Persephone en het terugkerende kind van overvloed (wrsch. Ploutos). 

ii. Demeter-hymne: 
Demeter - Persephone – Ploutos; 
Ploutos wordt gezonden naar het huis van de man die ze wensen. 

iii. Demeter-hymne: 
Rhea – Hekate – Helios; 

iv. Demeter-hymne: 
Demeter – Hekate – Helios; 

v. Edin-na u-sag-ga: 
Duttur – Ĝeštinana – Damu. 
 

2. Ontmoeting met de zonnegod Helios: 
i. Demeter-hymne: 

Demeter en Hekate ontmoeten op de tiende dag Helios, de zonnegod, die oprijst uit de 
onderwereld. 

ii. Mesopotamische mythen: 
De god nadert vanuit de onderwereld de zonnegod. 
 

3. De rol van Hekate als zuster en bemiddelaarster: 
In de Demeter-hymne verenigt Hekate twee aspecten: 

i. de bemiddelaarster, zoals in de Theogonie; 
ii. de zuster, zoals Ĝeštinana. 
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7.3.3 Het idee van vruchtbaarheid 

 
In de Griekse en Mesopotamische cultus is er sterke aandacht voor de vruchtbaarheid en de 
voorspoed van het gewas, de dieren en de mensen: 
1. Demeter: 

Demeter-hymne: 
Ze is de godin van het koren, dat als hoofdvoedsel dient en de welvaart bevordert. 
 

2. Ploutos: 
Demeter-hymne: 
Hij bevordert de welvaart. 
 

3. Persephone: 
Demeter-hymne: 
Zij bevordert de vruchtbaarheid van de aarde bij haar verrijzenis. 
 

4. Triptolemos: 
a. Andere versie van de mythe van Demeter: 

Triptolemos ontvangt de gave van het koren en de kennis van de landbouw van Demeter. 
b. Panyassis van Halicarnassus (5e eeuw): 

Triptolemos is de zoon van koning Eleusis en niet koning Keleus. 
 

5. Damu: 
a. TRS 8: 

Damu’s verrijzenis brengt:  
i. vruchtbaarheid van het gewas; 
ii. de hoge vloed (de jaarlijkse overstroming); 
iii. welvaart voor de stad. 

 
b. Vergelijk de volgende voorstellingen: 

i. De klacht van de moeder is dat door de afwezigheid van haar zoon er geen hoge vloed, 
agrarische vruchtbaarheid en welvaart zullen zijn. 

ii. Damu keert terug met voedselgaven en welvaart voor stad en land. 
iii. Hij keert terug op de hoge vloed, die van belang is voor het gewas. 
iv. Damu ‘komt uit de rivier’. 
v. Ur-nammu en andere koningen varen als Damu op de rivier naar de stad. 

 
c. Het belangrijkste aspect is dus vruchtbaarheid van het gewas in TRS 8. 

Dierlijke en menselijke vruchtbaarheid zien we in AV bij Inana/Ištar. 
 

6. Aphrodite: 
a. Homerische Hymne V: 

Ze bevordert de dierlijke en menselijke vruchtbaarheid. 
b. Aphrodite is misschien ontstaan uit de grote Mesopotamische godin. 
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7.4 Analyse (2) van de mythe van Demeters zoektocht naar Persephone 
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7.4.1 Persephone’s nederdaling en verrijzenis 
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7.4.1.1 Inleiding tot Persephone’s nederdaling en verrijzenis 

 
Er kunnen veel parallellen worden getrokken tussen Persephone enerzijds en Damu en Inana/Ištar 
anderzijds: 
1. Enkele parallellen met Damu: 

a. Ze opereren in relatie met de moeder. 
b. Ze dalen tegen hun wil af. 

 
2. Enkele parallellen met Inana/Ištar: 

a. Machtsverwerving in de onderwereld en de bovenwereld (zie 7.4.1.2-1). 
Motief van de heerschappij over de onderwereld. 

b. Motief van hulp bij de verrijzenis door een figuur die nederdaalt vanuit de Vergadering der 
goden (zie 7.4.1.2-2). 

c. Het op gang zetten van de eeuwige kringloop van afdaling en terugkeer als resultaat van de 
reis (zie 7.4.1.3-1). 
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7.4.1.2  Parallellen met Inana/Ištar (1) 

 
1. Parallellen in machtsverwerving: 

a. De parallellen hebben betrekking op: 
i. Machtsverwerving als gevolg van een reis. 
ii. De inhoud van de macht m.b.t. karakter en omvang. 
iii. De wijze en het tijdstip van machtsverwerving. 

 
b. Vergelijk de volgende voorstellingen: 

i. Demeter worden τιμαι, macht en voorrechten, beloofd bij de goden op de Olympus.Ze 
keert terug. 

ii. Persephone ontvangt macht over de onderwereld als koningin. 
Ze ontvangt macht over de levenden in de bovenwereld. 
Daarna keert ze terug. 

iii. Inana heeft als doel macht in de onderwereld en de bovenwereld te verwerven. 
Ze gaat op Ereškigalas troon zitten (waarna de ‘aanvankelijke nederlaag’ volgt). 
De machtsverwerving geschiedt uiteindelijk door verrijzenis. 

 
2. Parallellen in het hulpmotief: 

a. De parallellen verlopen aldus: 
i. De hulp gaat vooraf aan de machtsverwerving. 
ii. De helper daalt af uit de bovenwereld naar de onderwereld. 
iii. Hij draait de ‘aanvankelijke nederlaag’ om in een overwinning, waarna de verrijzenis 

volgt. 
 

b. Vergelijk de volgende voorstellingen: 
i. Persephone ontvangt hulp van Hermes, die bestaat in het recht te herrijzen. Pas daarna 

biedt Hades haar macht in de onderwereld en de bovenwereld. 
ii. IA: 

Inana krijgt hulp uit de hemel, waardoor ze in staat is te verrijzen. Pas daarna krijgt ze 
een zekere macht in de onderwereld en de bovenwereld. 

iii. De chronologische volgorde is dus: 
(1) Aanvankelijke nederlaag. 
(2) Hulp uit de hemel (de mogelijkheid of het recht te verrijzen). 
(3) Machtsverwerving in onder- en bovenwereld. 
(4) Verrijzenis 

 
3. De macht over leven en dood: 

De doden worden tot leven gewekt. Voorstellingen: 
a. Euripides (Alkestis) en Ps.-Apollodorus: 

Persephone brengt Akestis tot leven in de bovenwereld. 
b. Pindarus (frag. 133): 

Persephone brengt de doden tot leven. 
c. Pindarus (Ol.): 

Ploutos wordt in Eleusis in verband gebracht met het gezegende eeuwige leven. 
d. AV: 

Dumuzid stijgt met de doden op. 
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7.4.1.3  Parallellen met Inana/Ištar (2) 

 
1. Parallellen in tijd: 

a. De parallellen betreffen: 
i. het op gang zetten van de eeuwige kringloop van nederdaling en verrijzenis; 
ii. de verdeling van het jaar. 

 
b. Vergelijk de volgende voorstellingen: 

i. Demeter-hymne: 
Persephone begint de eeuwige kringloop, waarbij ze eenderde van het jaar in de Hades 
verblijft. 

ii. IA: 
Dumuzid en Ĝeštinana beginnen de eeuwige kringloop, waarbij ze ieder een half jaar in 
de onderwereld verblijven. 

iii. Edin-na u-sag-ga: 
Het idee van substitutie is aanwezig, maar niet de instelling van de kringloop. 
 

c. Verschillen en overeenkomsten t.a.v. tijd en effect: 
i. De verdeling van het jaar: 

(1) Oudere Griekse voorstellingen zijn halfjaarlijks. 
(2) Persephone’s lot weerspiegelt een verandering van de verdeling van het jaar van 

twee in drie delen. 
(3) De nieuwe verdeling van het jaar weerspiegelt een drieledig universum, waarvan 

Hades één deel beheerst. 
 

ii. De jaarlijkse reis door één persoon: 
(1) Persephone daalt en verrijst eenmaal per jaar. 
(2) TRS 8: 

Damu reist ook eenmaal per jaar. 
 

iii. Effect van de reis: 
(1) Demeter-hymne: 

Persephone’s doel is macht, met als neveneffect vruchtbaarheid van de aarde. 
(2) TRS 8: 

Damu brengt vruchtbaarheid en welvaart. 
(3) IA en AV: 

Inana en Ištar verwerven macht. 
(4) Demeter-hymne: 

Ploutos vertegenwoordigt het welvaartseffect: hij brengt overvloed (αφενος) aan de 
sterfelingen. 

 
2. De onderwereldeed: 

De onderwereldeed heeft te maken met de verwerving van leven. Voorstellingen: 
a. Demeter-hymne: 

Demeter zweert de grote eed op de Styx dat ze Demophon onsterfelijk zou hebben 
gemaakt. 

b. Apollo-hymne: 
Leto zweert de grote eed op de Styx vóór de geboorte van Apollo. 

c. IA: 
 Ereškigala zweert vóór de wederopstanding van Inana. 
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7.4.1.4  Parallellen met Inana/Ištar (3) 

   
Parallellen m.b.t. de motieven van aanvankelijke nederlaag en hulp: 
1. In de Mesopotamische mythen zijn er twee vormen van aanvankelijke nederlaag en twee 

vormen van hulp: 
a. De aanvankelijke nederlaag: 

i. Model 1: 
(1) IA en AV: 

De godinnen falen in de onderwereld en sterven. 
(2) Anzû-mythe: 

Ninurta faalt in de bergen in de strijd tegen Anzû. 
(3) Lugale: 

Ninurta faalt aanvankelijk in het gevecht met Asag. 
ii. Model 2: 

Edin-na u-sag-ga: 
Damu faalt aan het begin en wordt weggevoerd naar de onderwereld. 

b. De hulp: 
i. Model 1: 

(1) IA en AV: 
Helpers dalen af en brengen voedsel en water. 

(2) Anzû-mythe: 
Raad en aanmoediging worden vanuit de hemel gebracht. 

(3) Lugale: idem. 
ii. Edin-na u-sag-ga: 

Damu krijgt hulp van de godin die afdaalt, waarschijnlijk d.m.v. substitutie. 
 

2. In de Demeter-hymne wordt de ‘Damu-nederlaag’ toegepast en een combinatie van beide 
vormen van hulp: 
a. De aanvankelijke nederlaag: 

Persephone faalt meteen in het begin, wanneer ze wordt weggevoerd naar de Hades. 
b. De hulp: 

i. Demeter onderneemt een reis om Persephone’s bevrijding te bewerkstelligen. 
ii. Hermes daalt af vanuit de Olympus op bevel van Zeus om Persephone de macht te geven 

te verrijzen. 
iii. Ook in de Orfische hymne krijgt Persephone hulp, maar dan in de gedaante van de 

Moirai, de Chariten en de Harpijen. 
 



Griekse mythen en Mesopotamië - De Homerische Hymne aan Demeter – Analyse (2) - Persephone’s nederdaling en verrijzenis 
 

  

7.4.1.5  Parallellen met Inana/Ištar (4) 

 
Parallellen m.b.t. de motieven van voedsel, weerstand tegen verrijzenis en vervanging: 
1. Parallellen m.b.t. het voedsel: 

a. Deze worden verdeeld naar: 
i. plaats: in de onderwereld; 
ii. tijdstip: vlak voor de verrijzenis; 
iii. doel: middel tot herleving en verrijzenis. 

 
b. Voorstellingen: 

i. Demeter-hymne: 
Kore (Persephone) krijgt granaatappelpitten van Hades en verrijst. 

ii. IA: 
Inana krijgt het levensvoedsel en verrijst uit de onderwereld. 

iii. Edin-na u-sag-ga: 
Damu krijgt het bier aangeboden, dat hij weliswaar niet drinkt, maar dat wel tot doel 
heeft hem te laten verrijzen. 

iv. Demeter-hymne: 
de κυκεων speelt een rol in de Mysteriën, waarschijnlijk om de initianten te laten 
‘herleven’. 
 

c. Betekenis van de granaatappelpitten: 
Ze staan symbool voor: 
i. bloed en dood; 
ii. huwelijk en vruchtbaarheid. 

 
2. Voedsel en de weerstand tegen de terugkeer: 

a. Hier treden verschillen op: 
i. In de Griekse hymne zijn beide aspecten verbonden. 
ii. In de Mesopotamische mythen staan ze los van elkaar. 

 
b. Voorstellingen: 

i. Demeter-hymne: 
Kore krijgt de granaatappelpitten niet alleen om op te stijgen, maar ook om haar te 
dwingen terug te keren en tot een eeuwige kringloop over te gaan. 

ii. IA: 
Inana krijgt het voedsel om op te stijgen, maar de Anunnaku, de onderwereldgoden, 
bieden weerstand tegen de verrijzenis en eisen een substituut, aldus de eeuwige 
kringloop veroorzakend. 
 

3. Vervanging van de herrijzende godheid: 
Hier treden verschillen op: 
Voorstellingen: 
a. Demeter-hymne: 

Er is geen sprake van echte vervanging, wel een symbolische: 
i. de zwervende moeder; 
ii. de helper Hermes. 

b. IA en AV: 
Echte vervanging (Dumuzid) en symbolische vervanging (de helpers). 

c. Edin-na u-sag-ga: 
Symbolische vervanging (de zwervende moeder). 
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7.4.1.6  Parallellen met Inana/Ištar (5) 

 
1. De kosmische schreeuw: 

a. De schreeuw wordt geassocieerd met de dood of de verdwijning van het kind naar de 
onderwereld. 

b. Voorstellingen: 
i. Demeter-hymne: 

Persephone’s grote schreeuw is te horen vlak voor ze in de onderwereld wordt 
getrokken. 

ii. Dumuzid’s droom: 
Ĝeštinana schreeuwt vlak voor Dumuzid’s wegvoering naar de onderwereld. 

c. In beide gevallen schreeuwt het vrouwelijke kind. 
 

2. De opzettelijke leugen: 
Voorstellingen: 
a. Demeter-hymne: 

Demeter vertelt de zusters van Demophon over haar Kretensische afkomst. 
b. Odyssee: 

Odysseus liegt tegenover Athena in een Kretensisch verhaal. 
c. IA: 

Inana liegt over haar bedoelingen voor de poorten van de onderwereld. 
d. Aphrodite-hymne: 

Aphrodite liegt tegenover Anchises. 
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7.5 Conclusies t.a.v. de Homerische Hymne aan Demeter 
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7.5.1 Verschillen en parallellen tussen de Demeter-hymne en de relevante 
Mesopotamische mythen 

 
1. Kenmerkende verschillen t.a.v. de Griekse mythe: 

a. De aanzet tot de handelingen: de samenzwering van Zeus, Aarde en Hades om Persephone 
te laten huwen met Hades. 

b. De schepping van Narcissus door Aarde. 
c. De ontvoering door Hades met zijn vierspan. 
d. De hongersnood als dwangmiddel van Demeter. 
e. Het verblijf van koning Keleus in Eleusis: de bouw van de tempel en Demeters omgang met 

Demophon. 
 

2. Kenmerkende verschillen t.a.v. de Mesopotamische mythen: 
Edin-na u-sag-ga: 
a. Damu’s ontmoeting met de geesten op weg naar de onderwereld. 
b. Bereiding van het bier door de moeder. 
c. De nederdaling van de zuster i.v.m. substitutie. 

 
IA en AV: 
d. Opzettelijke afdaling door de godin om macht te verwerven. 
e. Het bestaan van een groep onderwereldgoden, de Anunnaku. 
f. Motief van het zich aan- en uitkleden. 
g. Het goddelijke systeem. 

 
3. Belangrijkste parallelle ideeën en structuren: 

a. Het idee in IA en AV van de afdaling naar de onderwereld en de terugkeer van de godin, met 
de verwerving van macht in de onder- en bovenwereld. 

b. De reddingsoperatie voor de bevrijding van de godin en haar terugkeer in IA en AV. 
c. De aanzet voor de eeuwige seizoensmatige reis als gevolg van de afdaling in IA en AV, 

hetgeen ook aanwezig lijkt te zijn aan het eind van Edin-na u-sag-ga. 
d. Het complexe idee van de beroofde moeder die haar verloren kind zoekt dat nedergedaald 

is naar de onderwereld, gevolgd door reddingspogingen en de uiteindelijke terugkeer van 
het kind. 

e. De structurele kenmerken die in ’t bijzonder voorkomen in de bevrijding van Inana/Ištar 
met de afdaling van de ‘helper’, afkomstig uit de Vergadering der goden na de 
‘aanvankelijke nederlaag’ van de godin, en evenzo de ‘helperrol’ van de zwervende 
moedergodin. 
 

4. Overige conclusies t.a.v. de parallelle structuren: 
a. Naast deze belangrijke parallellen staan de andere belangrijke hiervóór genoemde 

parallelle ideeën en motieven. 
b. De parallellen zijn talrijk, complex, specifiek en gedetailleerd, en hebben betrekking op de 

kern van de mythen. Invloed vanuit Mesopotamië op Griekenland is daarmee aangetoond. 
c. De invloed is niet tekstueel, maar oraal, dus d.m.v. mondelinge overlevering. Het waren 

vooral ideeën over een reis, waarbij tegelijkertijd andere ideeën en motieven werden 
overgebracht. 

d. De ideeën zijn niet slaafs overgenomen, maar werden creatief omgevormd en aangepast aan 
de Griekse omstandigheden. Andere ideeën werden niet overgenomen. 
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7.5.2 Tijd en wijze van beïnvloeding 

 
a. Relevante Mesopotamische werken die in nass.-tijden bekend waren: 

1. IA; 
2. AV; 
3. Danu-mythen; 
4. Edin-na u-sag-ga; 
5. TRS 8 (= TC L 15); 
6. Dumuzid’s droom. 

 
b. Tijd van beïnvloeding: vroeg in het eerste millennium v. Chr. 

Argumenten: 
1. Er waren contacten tussen Griekenland en het land van de Hettieten en Noord-Syrië en dus 

met Mesopotamië vanaf de Myceense periode (vanaf 1550 v. Chr.). 
2. De reis-episoden zijn scherp beschreven en niet door een lange overlevering vervaagd, dus 

dit wijst op het eerste millennium. 
3. De Theogonie 912-914 verwijst reeds naar het verhaal van de hymne, dus vroeg in het 

eerste millennium. 
4. Uitgaande van Mesopotamische invloed is de hymne ontstaan in de 7e eeuw (de 

Oriëntaliserende periode) of in de 6e eeuw (Middel-Archaïsche periode). 
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7.5.3 Betekenis van onduidelijke passages in het licht van Mesopotamische 
invloed (1) 

 
In de hymne ontbreken veel motivaties van handelingen en motieven. Sommige motivaties worden 
duidelijker aan de hand van de Mesopotamische mythen: 
1. De samenzwering van Zeus, Aarde en Hades: 

a. Onduidelijke motivaties m.b.t. de samenzwering: 
i. De motivatie van de samenzwering ontbreekt. 
ii. Het is onduidelijk waarom er een huwelijk moest zijn tussen Persephone, Zeus’ dochter, 

en Hades, waarin Zeus toestemt. 
iii. Het probleem van de schaking, goedgekeurd door Zeus. 
iv. Aan Demeter is geen toestemming voor het huwelijk gevraagd. 
v. Het motief van Demeter om tegen het huwelijk te zijn. 
vi. De motivatie van Aarde in de samenzwering. 
vii. Het motief van de schepping van de narcis, zijn exacte rol en zijn verband met Hades’ 

verschijning. 
 

b. Mogelijke oorzaken van de aanwezigheid van het samenzweringsmotief: 
i. De samenzwering is een noodzaak om het doel te bereiken. De motivatie blijft vaag. 
ii. De samenzwering is een samenvatting van een andere mythe over Persephone als de 

gestorven en verrijzende godin, die hier als introductie wordt gebruikt. 
De Mesopotamische voorbeelden sluiten daar goed bij aan en konden de adoptie van het 
hoofdthema, de reizen, doen plaatshebben. 

 
2. De Eleusinische episode: 

a. Demeter neemt niet onmiddellijk maatregelen na het lot van Persephone vernomen te 
hebben van Helios. Dit gebeurt pas na de episode in Eleusis, wanneer Demeter een droogte 
zendt, zoals er in de Damu-mythen ook een droogte voorkomt. 

 
b. De mythe van Isis en Osiris in Byblos: 

Deze mythe in Plutarchus’ Over Isis en Osiris is ontstaan onder invloed van de Demeter-
hymne (en niet andersom). 
 

c. De Eleusinische episode en de Mesopotamische mythen: 
i. Een vergelijkbare episode ontbreekt in de Mesopotamische mythen. 
ii. De enige parallel is die van de jonge, gestorven god en de triade moeder – zuster – 

jonge god. 
iii. De Eleusinische episode is dus ingevoegd tussen het bericht over Persephone’s lot en de 

actie door Demeter. 
 
3. De instelling van de eeuwige kringloop en de lengte der seizoenen: 

a. De motivatie voor de instelling van kringloop en seizoenslengte ontbreekt in de Demeter-
hymne. 
 

b. Motivatie in de Mesopotamische mythen: 
De kringloop ontstaat door de eis van substitutie: Inana moet een vervanger sturen en 
Ĝeštinana biedt zich aan om af te dalen en om de periode van gevangenschap van Dumuzid 
te delen. 
 

c. De Demeter-hymne volgt de Mesopotamische cultus, behalve de verdeling van het jaar in 
drieën. 
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7.5.4 Betekenis van onduidelijke passages in het licht van Mesopotamische 
invloed (2) 

 
1. Substitutie en de barrière tussen onder- en bovenwereld: 

Demeter kan of wil niet zelf afdalen om Persephone te redden, maar draagt Zeus op om Hades 
hiertoe te bewegen: 
a. Deze barrière is van Mesopotamische oorsprong: 

i. Inana mag, als uitzondering, herrijzen, maar moet daarvoor een vervanger leveren. 
ii. Alleen boodschappers en misschien de zonnegod mogen vrijelijk de onderwereld 

bezoeken en terugkeren. 
 

b. Andere Griekse mythen kennen geen barrière: 
i. Dionysos daalt af om zijn moeder te halen. 
ii. Heracles daalt af om Kerberos te vangen. 
iii. Theogonie: 

De goden dalen af en keren na negen jaar terug. 
 
2. Helios’ raadgeving en Demeters afwijzing: 

a. Helios raadt Demeter aan te berusten in Persephone’s lot, omdat Hades een geschikte 
echtgenoot is, aangezien deze eenderde van de kosmos beheerst. Demeter verwerpt Helios’ 
advies. 
 

b. In de Mesopotamische mythen moet de handeling voortgaan tot de redding van het kind, 
hetgeen Demeters afwijzing verklaart. 
 

3. De aard van Persephone: 
a. Demeter-hymne: 

Persephone is het jonge, onschuldige meisje en blijft dat ook na haar verrijzenis als vrouw 
van Hades. 
 

b. Ilias en Odyssee: 
Persephone is de verschrikkelijke onderwereldgodin. 
 

c. In de Mesopotamische mythen staan het onschuldige kind (Damu/Dumuzid, Ĝeštinana) en 
de ‘goede’ godin (Inana/Ištar) tegenover de verschrikkelijke onderwereldgodin 
(Ereškigala in de mythe van Nergal en Ereškigala, en IA en AV). 
Dit verklaart de aard van Persephone als kind en elders als verschrikkelijke 
onderwereldgodin. 
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7.5.5 Betekenis van onduidelijke passages in het licht van Mesopotamische 
invloed (3) 
 

1. Het vraagstuk van de Pan-Helleense religie: 
a. Clay: 

De werken van Homerus, Hesiodus en de Homerische hymnen presenteren een Pan-
Helleense religie waarin de Olympische Zeus domineert. Deze werken zouden als doel 
hebben een andere religie (ouder, gefragmenteerd en inheems) te vervangen. 
 

b. Penglase: 
Er is in de Demeter-hymne geen sprake van dominantie van Zeus, hoewel de Pan-
Helleense religie wordt verondersteld, en helemaal geen vervanging van een andere 
religie. Het gaat juist om de verheffing van Demeter en Persephone, terwijl Zeus moet 
inbinden. 
 

c. Herodotus: 
Homerus en Hesiodus presenteren een systeem van Olympische goden en mythologische 
ideeën. Hij veronderstelt echter geen schepping van een Pan-Helleense religie. 
 

d. Enūma eliš: 
i. Er wordt een religieuze vernieuwing getoond: 

(1) Enūma eliš is mbab.; 
NS- en obab.-werken tonen een ouder religieus systeem. 

(2) De verandering is duidelijk aangegeven. 
(3) Het centrale thema is 

(a) de suprematie van de belangrijkste god in het nieuwe systeem; 
(b) de vestiging van zijn orde. 

 
ii. Niet duidelijk is of Enūma eliš 

(1) de verandering bewerkstelligde; 
(2) of dat de verandering een bevestiging is van een bestaand systeem (er ligt 600 jaar 

tussen mbab. en NS). 
 

2. De schaking van Persephone: 
De hymne berust niet op een initiatierite van meisje naar volwassen vrouw. De schaking is dus 
geen verkrachting: 
a. De hymne gaat over de Eleusinische goden en cultuspraktijken, niet over de menselijke 

sociale tradities. 
 

b. Persephone is zowel vóór als na de schaking hetzelfde onschuldige, jonge meisje. 
 

c. Van verkrachting is geen sprake: 
i. Persephone spreekt er niet over. 
ii. Ze staat niet vijandig tegenover Hades. 
iii. De auteur maakt geen toespeling op een verkrachting, maar toont een ontspannen 

samenzijn van Hades en Persephone, waarbij Persephone waarschijnlijk niet ontmaagd 
is. 

iv. De Mesopotamische mythen over het verloren kind en de moedergodin in de 
onderwereld sluiten hierbij aan. 

 
3. De granaatappelpit: 

Het granaatappelzaadje dat Hades Persephone laat eten, heeft twee doelen: 
a. Aangezien het onderwereldvoedsel is, dwingt het Persephone terug te keren en zo de 

eeuwige kringloop te beginnen. 
 

b. Het is een toverzaadje, waarmee liefde wederzijds wordt gemaakt. Eerst was Persephone 
immers onwillig. 
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8 Aphrodite: haar mythen en oorsprong 
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8.1 De vijf bekendste mythen over Aphrodite 

 
1. Odyssee: 

De mythe van Aphrodite en Ares, waarin beiden een liefdesaffaire hebben en betrapt worden 
door Hephaistos, Aphrodites echtgenoot, die een gouden net over hen heen gooit. 
 

2. Ilias: 
De mythe van Aphrodite en Diomedes, waarin ze wordt verwond door Diomedes, die haar zegt 
zich niet met strijd, maar met liefde te bemoeien. 
 

3. Theogonie: 
De mythe van Aphrodite en Hera, waarin Aphrodite Hera helpt zich voor te bereiden om Zeus, 
dier echtgenoot, te verlokken. 
 

4. Homerische Hymne VI: 
De mythe van Aphrodites geboorte, waarin Aphrodite naar de Olympus gaat om de goden te 
verleiden. 
 

5. Homerische Hymne V aan Aphrodite: 
De mythe van Aphrodite en Anchises, waarin Aphrodite een affaire heeft met de Trojaan 
Anchises als straf van Zeus voor haar koppelaarsactiviteiten. 
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8.2 De oorsprong van Aphrodite (1) 

 
a. Aphrodite en de Mesopotamische mythen: 

1. De mythe van Aphrodites geboorte en de affaire met Anchises hebben parallellen met de 
Mesopotamische mythen: 

i. Er komen reizen in voor. 
ii. Deze resulteren in de vestiging van haar macht. 
iii. De parallellen zijn niet zeer talrijk, maar wel specifiek. 

 
2. De veronderstelling dat Aphrodite uit het Midden-Oosten stamt, maakt het logischer en 

natuurlijker dat de Mesopotamische parallellen juist bij deze godin worden gevonden. 
 

b. Bronnen voor Aphrodites oosterse oorsprong: 
De veronderstelling van Aphrodites oosterse oorsprong wordt gedragen door Herodotus, 
Pausanias en moderne onderzoekers: 
1. Pausanias: 

i. Hij noemt Aphrodite ‘Ourania’. 
ii. De Assyriërs zijn de eersten die Ourania vereerden, daarna de Paphiërs op Cyprus en de 

Phoeniciërs in Ashkelon. 
 

2. Herodotus: 
i. De oudste tempel van Aphrodite Ourania ligt in Ashkelon bij de Syriërs (= Phoeniciërs). 
ii. Vanuit Ashkelon werd een tempel opgericht door de Phoeniciërs op Cyprus. 
iii. De Perzen vereerden Ourania, wat ze van de Assyriërs en de Arabieren geleerd hadden. 
iv. De Assyriërs noemden Aphrodite ‘Mylitta’. 

 
3. Archeologische bewijzen: 

i. Paphos was een Myceense vestiging ten tijde van de bouw van de tempel. 
ii. De Phoeniciërs kwamen pas in het eerste millennium naar Paphos. 
iii. Desondanks kan adoptie van de godin wel vanuit Ashkelon hebben plaatsgevonden, 

zonder dat er zich Phoeniciërs vestigden. 
Vergelijk: Kybele in de Dionysische cultus in Athene. Er vestigden zich geen of 
nauwelijks Phrygiërs in de stad. 
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8.3 De oorsprong van Aphrodite (2) 

 
a. Argumenten voor een oosterse oorsprong: 

1. Herodotus is minder betrouwbaar, daar hij gelooft in de exotische oorsprong van veel 
Griekse goden en vreemde goden Griekse namen geeft. 
 

2. Pausanias is wel betrouwbaar, daar hij Aphrodite niet vergelijkt met een vreemde godin, 
maar eenvoudig de oorsprong van en aspect van Aphrodite weergeeft. 
 

3. Ilias: 
Aphrodite is ‘Cypris’. 
 

4. Homerische Hymne V en VI: 
Er is verband met Cyprus. 
 

5. Moderne onderzoekers: 
Er is verband met Ištar via de Phoenicische Astarte/Aštārōt: 

i. Aphrodite en Ištar hebben beiden de functie van godin van de seksuele liefde. 
ii. Aphrodite en Ištar zijn androgyn. 
iii. De toenaam: 

(a) Aphrodite is Ourania. 
(b) Astarte is Koningin van de Hemel. 
(c) Ištar is Koningin van de Hemel. 

iv. Offers van duiven en wierook aan Aphrodite en Astarte. 
v. Aphrodite en Ištar zijn beide oorlogsgodinnen. 
vi. Tempelprostitutie bij alle godinnen (voor Aphrodite: Corinthe (Strabo)). 

 
6. Conclusie: 

De parallellen zijn complex en specifiek ten gunste van een oosterse oorsprong. 
 
b. Aspecten van andere oorsprong: 

1. Het epitheton ‘Heerseres der dieren’ en het verband met de berg Ida zijn afkomstig van 
Kybele in Phrygië. 
 

2. Typisch Griekse kenmerken zijn ook toegevoegd. 
 
c. Het concept van de IE oorsprong: 

1. Boedeker: 
i. Aphrodite is van IE oorsprong, maar sommige aspecten van de godin hebben 

Mesopotamische parallellen. 
ii. Kritiek Penglase: 

Haar argumenten zijn allen linguistisch van aard en zeer speculatief. 
 

2. Friedrich: 
i. Aphrodite is van een samengestelde oorsprong: Oud-Europees, Sumerisch, Semietisch, 

proto-IE, pre-Grieks, Minoïsch, Myceens en Egyptisch. 
ii. Kritiek Penglase: 

Ook zijn argumenten zijn twijfelachtig en speculatief. 
 

3. Conclusie: 
De argumenten voor een IE oorsprong zijn gebaseerd op een hypothetisch prehistorisch(e) 
karakter en ontwikkeling van de godin. De methoden zijn twijfelachtig. 
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8.4 Parallelle motieven en ideeën tussen de Griekse en Mesopotamische 
mythen 

 
a. De parallellen tussen Aphrodite en Inana/Ištar zijn duidelijker dan tussen Aphrodite en Astarte, 

die als ‘tussengodin’ zou dienen. 
 
b. De mythe van Aphrodite en Anchises heeft meer parallellen dan de mythe van Aphrodites 

geboorte: 
1. de sexuele relatie tussen de godin en haar jonge minnaar; 
2. reizen en het machtsthema; 
3. het godin-en-gemaalperspectief (en geen heldenmotief). 

 
c. De parallellen betreffen motieven en ideeën. De Griekse en Mesopotamische verhalen zijn heel 

verschillend. 
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8.4.1 De mythe van Aphrodites geboorte 

 
Inhoud van de mythe: 
1. Theogonie: 

a. Aphrodite wordt geboren na Kronos’ scheiding van Hemel en Aarde uit de in de zee gevallen 
genitaliën van Ouranos. 

b. Reis: vanuit zee – Cythera – Cyprus. 
c. Ze stapt aan land en gras groeit om haar voeten: de macht van vruchtbaarheid. 

 
2. Homerische Hymne VI: 

a. Op Cyprus ontvangen de Horen (de seizoenen) Aphrodite blij en kleden en versieren haar. 
b. Ze wordt naar de goden geleid, die verbaasd zijn en haar als vrouw wensen. 
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8.4.2 Analyse van de mythe van Aphrodites geboorte 

 
a. Het kledingmotief: 

1. Overeenkomsten: 
 
Aphrodite (Hom. Hymne VI)                                        Inana/Ištar  
______________________________________________________________________________________ 
1. De kleding en versierselen zijn een 

uitdrukking van haar macht en 
aantrekkelijkheid (ook in Hom. Hymne V 
en Ilias). 

2. Ze trekt de kleding aan op het eiland 
Cyprus. 

3. Ze krijgt een kroon op het hoofd. 
 

1. De kleding geeft Inana/Ištar macht en 
aantrekkelijkheid, en is ook een 
uitdrukking hiervan. 
 

2. Inana trekt de kleding aan op het eiland 
Dilmun. 

3. Ištar krijgt een kroon op het hoofd. 
 

2. Verschillen: 
i. Het kledingmotief in IA en AV is verbonden met een reis uit de onderwereld. 
ii. In de Hom. Hymne VI en Theogonie is er geen reis uit de onderwereld 

 
b. Machtsverwerving: 

1. De reis om de macht: 
De verwerving van macht, τιμη, gedurende een reis is een hoofdthema in de hymne. De 
machtsverwerving begint op Cyprus met haar aankleding en eindigt op de Olympus wanneer 
Aphrodite de goden overweldigt met haar schoonheid en (dus) macht over hen krijgt. 
 

2. De macht is tweeledig: 
i. macht in de zin van wil en gezag; 
ii. betoverende sexuele aantrekkingskracht. 

 
c. De scheiding van Hemel en Aarde: 

1. Overeenkomsten: 
 

Theogonie       Hurritisch-Hettitisch    Mesopotamisch   

  

1. Kronos scheidt Ouranos 
en Gaia na castratie. 
 
 

2. Kronos heeft dezelfde 
positie in het Griekse 
pantheon als Enlil en 
Kumarbi. 
 

3. Ouranos is de hemel. 

1. Kumarbi castreert 
Hemel en zendt hem 
omhoog weg van Aarde. 
 

2. Kumarbi ontvangt zijn 
positie van Enlil. 
 
 
 

3. Anu is de god van de 
hemel door 
Mesopotamische An. 

1. Enlil (= zoon van An) 
scheidt Hemel en 
Aarde. 
 

2. Enlil heeft een positie 
in het pantheon. 
 
 
 

3. An (= Akk. hemel) is de 
god van de hemel. 

 
2. Verschillen: 

i. Griekenland: 
Het gevolg  van de scheiding van Hemel en Aarde is de geboorte van Aphrodite. 
Mesopotamië: 
Een dergelijke geboorte is niet bekend. 

ii. Griekenland: 
Aphrodite heeft een groep dienstverleners bij zich voor haar aankleding. 
Mesopotamië: 
Inana ontbeert zo’n groep. 
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8.4.3 De mythe van Aphrodite en Anchises 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. De Homerische Hymne V, waarvan deze mythe de kern uitmaakt, is waarschijnlijk de 
oudste Homerische Hymne. Verwijzingen naar de mythe komen voor in de Ilias en de 
Theogonie. 

2. Er zijn parallellen zowel met de mythe van Aphrodites geboorte als met de mythen van 
Inana/Ištar en Dumuzid. 
 

b. Inhoud van de mythe: 
1. Zeus’ wraak: 

Aangezien Aphrodite bij Zeus en de andere goden liefdesverlangen heeft teweeggebracht, 
wil hij zich op haar wreken door op zijn beurt bij haar een verlangen op te wekken. 
 

2. Aphrodites liefde voor Anchises: 
Ze wordt verliefd op de Trojaanse herder Anchises, trekt zich terug op Cyprus, laat zich 
door de Horen (de Jaargetijden) baden, kleden, oliën en versieren en gaat terug naar 
Troje. 
 

3. Aphrodites ontmoeting met Anchises: 
Door haar schitterende verschijning wordt Anchises verliefd op haar. 
Aphrodite liegt hem voor dat hun verhouding geen consequenties heeft als hij maar zwijgt, 
anders zou Zeus hem met de donderhamer slaan. Aineias zou hun zoon worden. 
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8.4.4 Analyse (1) van de mythe van Aphrodite en Anchises 

 
a. De liefdesrelatie met de jonge herder: 

De godin (Aphrodite, Inana/Ištar) is uit op een affaire met een jonge, sterfelijke herder 
(Anchises, Dumuzid): de voltrekking van het heilig huwelijk. 
 

b. Bad- en kledingmotief: 
1. Het zich kleden en versieren heeft als doel de vergroting van de aantrekkelijkheid. De 

combinatie van het bad- en kledingmotief is typisch Mesopotamisch en komt ook hier voor. 
 

2. Het motief is niet alleen een realistische toevoeging, maar heeft bovenal religieuze 
aspecten, omdat het hier een godin betreft. 
 

c. Het lijden van de mannelijke partner: 
1. Het liefde- en doodmotief: 

Als gevolg van de seksuele relatie met de (onsterfelijke) godin moet de jonge minnaar 
lijden en/of sterven. 
 

2. Griekse mythen: 
i. Aphrodite-hymne: 

(a) Anchises verklaart met Aphrodite de liefde te willen bedrijven, ook als dat betekent 
dat hij naar Hades’ rijk moet gaan. 

(b) Later smeekt Anchises Aphrodite hem niet ‘zwak’ of ‘futloos’ te maken, omdat hij 
weet dat liefde met een onsterfelijke ramp of zelfs dood tot gevolg heeft. De 
zwakte verwijst dus naar de ramp, niet alleen naar lichamelijke zwakte. 

(c) De dreiging gaat uit naar Zeus’ donderhamer, wanneer Anchises zou opscheppen 
over zijn affaire met Aphrodite. 
 

ii. Latere Griekse en Romeinse bronnen (Soph. en Hyginus) vermelden werkelijk een 
ramp: Anchises wordt lam of blind door Zeus’ donderhamer. 
 

3. Mesopotamische mythen: 
i. Het Epos van Gilgameš: 

Gilgameš vervloekt Ištar, omdat hij niet als al haar andere minnaars dood wil eindigen. 
 

ii. De mythen van Inana/Ištar en Dumuzid: 
Het liefde- en doodmotief is hier prominent aanwezig. 

 
d. De heerseres der dieren: 

1. De functie van Aphrodite als Heerseres der dieren is van Kybele overgenomen: 
i. Aphrodites functie is die van menselijke reproductiviteit. 
ii. Op de berg Ida bij Troje zwermen roofdieren om haar heen. 
iii. Kybele, de Phrygisch-Anatolische Grote Godin is ‘Heerseres der dieren’ en ‘Moeder van 

de berg’ (Μητηρ Ορειης). Kybele wordt als zodanig opgenomen in de Dionysos-cultus in 
Athene en Thebe; zie ook Euripides’ De Bacchanten. 

 
2. Ištar in AV is de heerseres der dieren in haar functie van dierlijke reproductiviteit. 
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8.4.5 Analyse (2) van de mythe van Aphrodite en Anchises 

 
Machtsverwerving en het lichtmotief: 
1. Kenmerken: 

a. Aphrodite begint haar machtsverwerving op Cyprus met de verzorging van haar uiterlijk en 
deze bereikt haar hoogtepunt op de berg Ida met Aphrodites bedwelmende schoonheid. 
Haar macht is die van het seksuele verlangen, de geslachtsdrift. 
 

b. Haar letterlijk stralende schoonheid toont ze aan Anchises. Deze schittering, het 
lichtmotief, is kenmerkend voor de terugreis-episode. De straling komt uit haar kleding, 
sieraden, haar gezicht en peplos, die als een vuur is. 
 

2. Het lichtmotief vinden we ook bij: 
a. Apollo op de Olympus na zijn geboorte; 
b. Zeus op Kreta na zijn geboorte; 
c. Inana die door Dumuzid wordt aanschouwd. 

 
3. De schittering is geen uitdrukking van epifanie (zoals bij Demeter in Metaneira’s huis): 

a. De schittering heeft betrekking op haar kleding en versiering, dus haar uiterlijke 
verschijning. 

b. De schittering is een uitdrukking van macht (opwekken van het seksuele verlangen). 
c. Aphrodite openbaart zich als godin aan Anchises na haar schitterende verschijning. 

 
4. Kenmerken van Aphrodites epifanie (verschijning als godin): 

a. Hom. Hymne V: 
i. Haar lengte: ze raakt de dakbalken. 
ii. De schoonheid van haar ogen. 
iii. De schoonheid van haar nek. 

 
b. Ilias: 

i. De schoonheid van haar ogen. 
ii. De schoonheid van haar nek. 
iii. De schoonheid van haar borsten. 
iv. Ze redt Paris uit de strijd met Menelaos. 
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8.5 Conclusies m.b.t. de mythen van Aphrodite 

 
1. Het hoofdthema: 

Aphrodite verwerft tijdens een reis macht, uitgedrukt in haar aantrekkelijke uiterlijk, met als 
doel het opwekken van het seksuele verlangen in goden, mensen en dieren. 
 

2. De Mesopotamische invloed: 
a. De motieven, m.n. het ‘heilig huwelijk’ en de reis om de macht zijn oraal overgeleverd 

vanuit Mesopotamië en ingebed in de Griekse religieuze traditie. 
b. Invloed van de Phrygische godin Kybele is ook aantoonbaar. 

 
3. De tijd van beïnvloeding: 

a. De hymne aan Aphrodite lijkt rechtstreeks beïnvloed te zijn door de Mesopotamische Ištar 
en niet via een Phoenicische ‘tussengodin’. 
 

b. Belangrijke tijdstippen: 
i. Oudst bekende tempel te Paphos op Cyprus, een Myceense vestiging (12e eeuw, einde 

van het Myceense tijdperk). 
ii. Er waren Myceense contacten met het Midden-Oosten in de 14e en 13e eeuw. 
iii. Ook in de periode van de Griekse Middeleeuwen (1100 – 900) waren er contacten met 

het Midden-Oosten. 
iv. Er waren misschien contacten met Phoenicië, maar die waren niet van invloed op de 

hymne. 
v. De parallellen m.b.t. de liefdesaffaire zijn zeer specifiek, wat wijst op een late periode 

van invloed. 
vi. De invloed was vóór de Ilias, omdat daaruit blijkt dat de mythe van Aphrodite algemeen 

bekend was: dus vóór 750 v. Chr. 
vii. De invloed was ook vóór de Theogonie, waarin de geboortemythe algemeen bekend 

lijkt. Het kledingmotief is specifiek en kan dus niet veel ouder zijn dan de Theogonie 
(700 v. Chr.). 

viii. De Hettitische parallellen kunnen uit elke periode stammen. 
  

c. De meest waarschijnlijke periode van beïnvloeding: 
i. De tijd tussen beïnvloeding en aanvaarding van de Mesopotamische ideeën kan 

verschillend zijn en hangt af van de mate van conservatisme. 
ii. De parallellen met de Mesopotamische mythen zijn specifiek en geïntegreerd: de reis 

om de macht hangt samen met de relatie tussen de godin en haar minnaar. 
We weten niet of de gehele mythe van Ištar en Dumuzid bekend was of alleen ideeën en 
motieven. De specifiteit duidt op een late datum. 

iii. De mythe van Aphrodites affaire met Anchises duidt op het 1e millennium, niet te lang 
vóór de Homerische epen. 
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8.6 De mythe van Aphrodite en Adonis 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Adonis als de minnaar van Aphrodite komt uit de Phoenische religie. Hij is de West-
Semietische tegenhanger van Dumuzid. 

2. Adonis is reeds vroeg bekend in Griekenland: 
i. Sappho (frag. 140): 

6e eeuw op Delos. 
ii. Catalogus van vrouwen of Eoiai van Hesiodus (volgens Ps.-Apollodorus): 

700 v. Chr. 
 
b. Inhoud van de mythe van Aphrodite en Adonis: 

1. Hesiodus (Eoiai): 
De ouders van Adonis zijn Phoinix en Alphesiboia. 
 

2. Panyassis: 
Adonis wordt geboren uit koning Theias en zijn dochter Smyrna: 

i. Aangezien Smyrna Aphrodite niet eert, moet ze als straf twaalf nachten stiekum bij haar 
vader slapen. 

ii. Theias ontdekt dit en wil haar doden, maar na een gebed verandert zijn dochter in de 
Smyrnaboom. 

iii. In de tiende maand wordt Adonis uit de boom geboren. 
iv. Aphrodite wordt verliefd op hem, verbergt hem in een larnax en zendt hem naar 

Persephone. 
v. Persephone weigert hem terug te geven. De goden beslissen dat hij eenderde van het 

jaar bij Persephone moet blijven. De rest brengt Adonis door bij Aphrodite. 
vi. Later sterft Adonis tijdens de jacht aan de verwonding door een zwijn, gezonden door 

de verbolgen jaagster Artemis. 
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8.7 Analyse van de mythe van Aphrodite en Adonis 

 
Er zijn parallelle ideeën en motieven tussen Adonis en Dumuzid. Het verhaal van Adonis is 
ontleend uit Mesopotamië: 
1. De naam van de god: 

a. Adonis = West-Sem. ‘heer’. 
b. Phoinix duidt op Phoenicische oorsprong. 
c. Panyassis: 

Koning Theias is een Assyriër/Mesopotamiër. 
 

2. Verblijf in de onderwereld: 
a. IA, AV, Edin-na u-sag-ga en TRS 8: 

Damu/Dumuzid brengt een deel (1/2) van het jaar in de onderwereld door. 
b. Persephone verblijft een deel (1/3) van het jaar in de Hades. 
c. Adonis verblijft een deel (1/3) van het jaar in de Hades (eenderde wegens invloed 

Persephone of Griekse traditie). 
 

3. De geboorte uit de boom: 
a. Adonis wordt geboren uit een boom. 
b. TRS 8: 

Dumuzid wordt achtergelaten door de moedergodin in een boom achter de bast. Later blijkt 
hij, wanneer ze hem komt ophalen, naar de onderwereld te zijn verdwenen. Hij wordt 
vervolgens herboren in de vegetatie. 
 

4. Conclusies: 
a. De Griekse mythe is waarschijnlijk een mengeling van Mesopotamische en Phoenicische 

ideeën. 
b. De mythe van Adonis is beïnvloed door de Phoenicische religie. 
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9 De reizen van Hermes en Zeus 
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9.1 Inleiding tot de reizen van Hermes en Zeus 

 
1. De reizen van Hermes: 

De mythe van Hermes’ jeugd kent parallellen met: 
a. de Apollo-hymne; 
b. de Demeter-hymne; 
c. de Aphrodite-hymne. 

 
2. De reizen van Zeus: 

Deze komen voor in drie mythen: 
a. De mythe van de geboorte van Zeus (Theogonie 477-500): 

De reizen van Zeus en Rhea, zijn moeder, kennen parallellen met 
i. de Apollo-hymne; 
ii. de Demeter-hymne; 
iii. de Aphrodite-hymne; 
iv. Mesopotamische reismotieven en andere motieven 

 
b. De mythe van Zeus en Typhoeus (Theogonie 820-870): 

De strijd van Zeus met Typhoeus kent parallellen met: 
i. de Apollo-hymne: 

Apollo’s tegenstander is Python; 
ii. de mythen van Ninurta: 

slechts enkele motieven; 
iii. de mythen van Marduk: 

slechts enkele motieven 
 

c. De mythe van Zeus en Typhon (Ps.-Apollodorus): 
Hierin zijn veel Mesopotamische parallellen te vinden. 
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9.2 De Homerische Hymne aan Hermes 
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9.2.1 Inleiding tot en de inhoud van de Homerische Hymne aan Hermes 

 
a. Kenmerken van de hymne: 

1. Tijd van compositie: 
Laat, misschien eind 6e eeuw. 

2. De Mesopotamische parallellen ontbreken, vandaar de veronderstelde late tijd van 
compositie. 

3. Het verhaal is rommelig; bovendien is de tekst corrupt. 
4. Hermes wordt in verhouding tot andere goden niet erg gerespecteerd, misschien wegens 

zijn jeugdige streken. 
 
b. Inhoud van de mythe van Hermes’jeugd: 

1. De geboorte van Hermes: 
Hermes is de zoon van Zeus en de nimf Maia, die hem baart in een grot bij Cyllene. 
Kort daarna vindt Hermes een schildpad, waarvan hij een lier maakt, waarmee hij 
lofliederen gaat zingen over zijn ouders. 
 

2. De diefstal van het vee: 
In Pieria steelt Hermes vijftig stuks vee van Apollo en laat het achteruitlopen naar Pylos 
aan de rivier de Alpheios om Apollo te misleiden. 
Tevergeefs probeert hij een oude boer die het ziet, om te kopen. 
 

3. Terugkeer naar de grot: 
Bij de Alpheios offert Hermes twee runderen in het vuur. 
Hij keert terug naar zijn wieg, maar Maia weet wat hij gedaan heeft en is boos. Hermes 
stelt haar gerust en zegt dat hij het probleem zal oplossen. 
 

4. Apollo’s ontdekking van de diefstal: 
Via de oude boer komt Apollo in Maia’s grot en dreigt Hermes in de Tartaros te werpen als 
hij het vee niet terugkrijgt. 
 

5. Hermes en Apollo in de Vergadering der goden: 
Beiden vertellen hun versie van het verhaal aan Zeus, die om Hermes moet lachen en hem 
beveelt de runderen terug te geven. 
 

6. De regeling tussen Hermes en Apollo: 
Hermes laat in Pylos de runderen vrij, maar breekt zijn boeien van wilgetenen die Apollo 
hem heeft aangelegd. De wilgetenen schieten wortel en omgroeien de runderen. 
Daarna bespeelt Hermes de lier, waardoor Apollo zo verrukt wordt dat hij de runderen wil 
ruilen voor de lier en de bekwaamheid om erop te spelen. 
 

7. De verzoening tussen Hermes en Apollo: 
Terug op de Olympus worden ze door Zeus tot vrienden gemaakt. 
Hermes zweert dat hij nooit meer vee zal stelen, en krijgt de gift van vogelwichelarij. 
 

8. De functies die Hermes krijgt toebedeeld: 
i. God der dieven; 
ii. Heer van de vogels van het noodlot; 
iii. Heer der wilde dieren; 
iv. Heer van het vee; 
v. Bode van Hades. 
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9.2.2 Analyse van de mythe van Hermes’ jeugd 

 
a. Reis om de macht: 

De mythe van Hermes’ jeugd kent geen reis om de macht, aangezien de reis en de 
machtsverwerving niet een geïntegreerd idee vormen. Ze staan los van elkaar. De mythe 
verschilt hierin van de andere relevante Griekse en Mesopotamische mythen. 
 

b. Argumenten: 
1. Er zijn geen parallellen zowel met het godin-en-gemaalperspectief als met het 

heldenperspectief. 
 

2. De reizen zijn toevallig voorkomend, zonder bewuste organisatie. 
 

3. De machtsverwerving heeft niet plaats op de wijze zoals deze in de andere mythen 
voorkomt: 

i. Geen zoektocht door de godin. 
ii. Geen opgangsepisode met de bijbehorende vertoning van macht. 
iii. Geen reis van de machtige god naar de Vergadering der goden om zijn rechten op te 

eisen. 
 

4. De inhoud van de machtsverwerving heeft niets met de reis van doen: 
i. Bij de grot toont hij zijn gave van het lierspel. Dit is slechts een toespeling op de 

geboorte van Apollo: 
(a) Geboorte tijdens de ochtendschemering. 
(b) Verrijzing uit de aarde (grot). 
(c) Bespelen van de lier. 

ii. Bij de Alpheios toont hij zijn kracht door twee runderen te doden en te offeren. 
iii. Overal toont hij zijn listen en bedrog. 

 
5. De mythe kent ook geen integrale parallelle motieven met Mesopotamische mythen. De 

afwezigheid hiervan bevestigt ook hier het speciale karakter van reizen en 
machtsverwerving in de Mesopotamische mythen en de overige betrokken Griekse mythen 
en de bewuste constructie hiervan. 
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9.3 De reizen van Zeus 
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9.3.1 De plaats van de Theogonie in de traditie 

 
1. De opvolgingsmythe is het hoofdthema van de Theogonie. De oorsprong van dit thema ligt in de 

Hettitische, Ugaritische, Phoenicische en Mesopotamische mythologie. 
 

2. De meeste parallellen heeft de Theogonie met de Hettitische mythen: 
a. de mythe van het Koningschap in de Hemel; 
b. de mythe van Ullikummi. 

 
3. De mythe van de geboorte van Zeus in de Theogonie kent veel gedetailleerde overeenkomsten 

met de Mesopotamische mythen. 
 

4. De mythe van Zeus en Typhaon (Typhoeus, Typhon) in de Theogonie kent slechts algemene 
parallellen. 
 

5. De geboortemythe heeft het godin-en-gemaalperspectief, zoals in de Damu-mythen en in de 
Apollo-hymne. 
De Typhaon-mythe heeft het heldenperspectief, zoals in Enūma eliš. 
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9.3.2 De mythe van de geboorte van Zeus 

 



Griekse mythen en Mesopotamië – De reizen van Hermes en Zeus – De reizen van Zeus – De mythe van de geboorte van Zeus 
 

  

9.3.2.1 Inleiding tot en inhoud van de mythe van de geboorte van Zeus 

 
a. Kenmerken: 

1. De geboortemythe lijkt op een Homerische hymne. 
2. Veel parallellen met de Apollo-hymne (zie 6). 
3. Kenmerken van het godin-en-gemaalperspectief. 
4. Hesiodus’ verslag is kort en duidt slechts aan. 

 
b. Inhoud van de mythe: 

1. De geboorte van Zeus: 
i. Rhea brengt op Kreta Zeus ter wereld. 
ii. Aarde neemt hem mee door de donkere nacht via Lyktos naar de grot in de berg Aigaios. 

 
2. De steen als substituut: 

Aarde geeft Kronos een steen, in een doek gewikkeld, als vervanging van Zeus. Kronos 
verorbert namelijk al zijn kinderen om zo aan zijn voorspelde ondergang te ontkomen. 
 

3. Kronos overwonnen: 
i. Zeus’ ledematen groeien en schitteren en zijn macht neemt toe. 
ii. Kronos wordt overwonnen door zijn geweldige zoon en de listen van Aarde. 
iii. Hij spuugt zijn kinderen en de steen uit. 
iv. Zeus plaatst de steen bij Delphi. 
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9.3.2.2 Analyse van de mythe van de geboorte van Zeus 

 
a. Er zijn sterke parallellen met; 

1. Edi-na u-sag-ga; 
2. TRS 8; 
3. de Palaikastro-hymne; 
4. de Apollo-hymne (Delische sectie). 

 
b. Geboorte uit de aarde en het bergmotief: 

1. Rhea is een aardgodin, die Zeus baart op het eiland Kreta. 
2. Aarde ontvangt Zeus. 
3. Geboorte uit de aarde, nl. uit de grot in de berg Aigaios. 

De grot is een baarmoedermotief. 
4. Parallellen met de Apollo-hymne: 

i. Leto is een aardgodin, die Apollo baart op het eiland Delos. 
ii. Apollo wordt ook geboren uit de aarde, nl. de berg Cynthus. 

 
c. Het licht- en geluidmotief: 

1. De Koureten slaan op hun schilden bij Zeus’ geboorte en Zeus schittert en groeit in macht. 
2. Parallellen met de Apollo-hymne: 

i. De verzorgsters van Apollo schreeuwen het uit bij zijn geboorte. 
ii. De voeten, wapens, lier en chiton van de god schitteren tijdens de reis-episode. 

 
d. De reis om de macht naar Olympus en de vernietiging van Kronos: 

1. De reis om de macht: 
i. Theogonie: 

Zeus overwint Kronos, zijn vader, en vertrekt naar Griekenland (Delphi). 
ii. Pindarus (Ol. 5-17): 

Zeus ontneemt Kronos zijn heuvel (= Olympus); dus een reis naar Griekenland. 
 

2. De vernietiging van Kronos: 
i. Theogonie: 

Zeus alleen doodt zijn vader Kronos. (De Titanen en Zeus’ broers en zusters worden niet 
genoemd.) 

ii. Ilias: 
Alleen Zeus voert strijd met Kronos. 
 

3. Conclusie: 
Zeus verhoogt zijn macht gedurende de reis-episode op weg naar de Olympus. 

i. Mondi: 
De verovering van het koningschap door Zeus is bij Hesiodus onderdrukt, omdat de 
auteur later de Titanomachie wilde invoegen. 

ii. Penglase: 
De alleenstrijd van Zeus met Kronos klopt met de rest van het verhaal. 
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9.3.3 De mythe van Zeus en Typhoeus 
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9.3.3.1 Inleiding tot en inhoud van de mythe van Zeus en Typhoeus 

 
a. Er zijn parallellen tussen de Griekse mythe in de Theogonie en de Mesopotamische mythen: 

1. Het heldenperspectief: 
i. Zeus is de kampioen van de goden, zoals Ninurta (Lugale) en Marduk (Enūma eliš). 
ii. Zeus lijkt op Marduk als: 

(a) de hoogste macht van de kosmos; 
(b) de koning van de goden bij zijn strijd tegen het monster. 

(Ninurta is geen koning der goden.) 
iii. De god en het monster: 

(a) Zeus – Typhoeus; 
(b) Ninurta – Asag; 
(c) Marduk – Tiamat. 

 
2. Er zijn echter geen specifieke parallellen tussen de Griekse mythe en de Mesopotamische 

verhalen, misschien wegens: 
i. de beknoptheid van Hesiodus’ verslag; 
ii. de nadruk op de beschrijving van de tegenstanders. 

 
b. Inhoud van de mythe: 

1. De geboorte van Typhoeus: 
Typhoeus is geboren uit Gaia (aarde) en Tartaros als gevolg van Gaia’s woede over de 
vernietiging van de Titanen door Zeus en de zijnen. 
 

2. Het uiterlijk van Typhoeus: 
i. Het is een monster met honderd koppen. 
ii. Hij brult als een leeuw, loeit als een stier, sist als een slang en huilt als een hond. 

 
3. De dood van Typhoeus: 

i. Zeus gaat van de Olympus op hem af met zijn donderhamer, verbrandt zijn koppen en 
slaat hem neer. 

ii. Hij werpt hem op de berg en dan in de Tartaros, vanwaar Typhoeus winden blaast over 
de aarde. 
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9.3.3.2 Analyse van de mythe van Zeus en Typhoeus 

 
a. Ontbreken van de aanvankelijke nederlaag: 

i. Bij Zeus en Marduk ontbreekt de aanvankelijke nederlaag, omdat de auteurs het 
aanzien van hun held willen vergroten. 

ii. Teššub ondervindt wel een aanvankelijke nederlaag tegen Ullikummi. Ea helpt hem 
daarna. 
 

b. Wapens: 
1. De donderhamer, bliksem en donder: 

i. Zeus als de weergod. 
ii. Adad (Ishkur) als de stormgod in de Anzû-mythe. 
iii. Aššur in Enūma eliš (Assyrische versie) als vervanger van Marduk. 
iv. Ninurta op een reliëf bij de tempel van Kalhu (9e eeuw). 

2. Pijl en boog: 
i. Ninurta in de Anzû-mythe. 
ii. Marduk in Enūma eliš. 
iii. Apollo in de Apollo-hymne. 
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9.3.4 De mythe van Zeus en Typhon 
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9.3.4.1 Inleiding tot en inhoud van de mythe van Zeus en Typhon 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Ps.-Apollodorus heeft een uitgebreidere versie van Hesiodus’ strijd van Zeus met het 
monster opgetekend, maar ze blijft een résumé. 

2. Het ging Ps.-Apollodorus om de actie, niet het doel, en er is geen reis om de macht. 
3. Er zijn echter wel parallellen met de Hettitische en Mesopotamische mythen. 

 
b. Inhoud van de mythe: 

1. De geboorte van Typhon: 
Ge, de aarde, is vertoornd om de vernietiging van de Reuzen en brengt daarom samen met 
Tartaros het monster Typhon voort. 
 

2. Het uiterlijk van Typhon: 
Typhon reikt tot aan de sterren. Van boven is hij menselijk. Slangen krioelen rond zijn 
lichaam, dat gevleugeld is. Vuur komt uit zijn mond. 
 

3. De verdrijving van de goden: 
i. Typhon werpt hete stenen naar de hemel. 
ii. De goden vluchten naar Egypte, terwijl ze zich in dieren veranderen (ook in Pindarus en 

Ovidius). 
 

4. Tocht naar de berg Casios en de gevangenneming van Zeus: 
i. Zeus werpt donderhamers naar Typhon en verwondt hem met een sikkel. 
ii. Typhon vlucht naar de berg Casios ten noorden van Syrië, waar hij Zeus in een gevecht 

beetgrijpt en hem de pezen van handen en voeten uitrukt. 
iii. Typhon zet Zeus op zijn schouders en voert hem naar de Corycische grot in Cilicië. 
iv. De pezen doet hij in een zak van berenhuid en hij laat Zeus bewaken door Delphyne, 

half maagd, half draak. 
 

5. Bevrijding en de tocht naar de berg Nysa: 
i. Hermes en Aigipan vinden de pezen en plaatsen deze terug bij Zeus, die vervolgens 

Typhon achtervolgt in een wagen, getrokken door gevleugelde paarden, naar de berg 
Nysa. 

ii. De Moirai van de berg Nysa bedriegen Typhon door hem zogenaamd krachtbrengende 
vruchten te eten te geven. 
 

6. De tocht naar de berg Haimos in Thracië: 
i. Typhon werpt bergen naar Zeus, terwijl ze zich verplaatsen naar Thracië. 
ii. Op de berg Haimos vloeit Typhons bloed door de donderhamers van Zeus, die de bergen 

naar Typhon terug doen vliegen. 
 

7. De tocht naar de berg Etna: 
i. Typhon vlucht naar Sicilië, waar Zeus de berg Etna op hem plaatst. 
ii. De berg spuwt nog steeds vuur wegens de donderhamers van Zeus. 
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9.3.4.2 Analyse (1) van de mythe van Zeus en Typhon 

 
a. Belangrijkste werken waarin parallellen voorkomen: 

1. Enūma eliš: 
Marduk en Tiamat 

2. De mythe van Anzû: 
Ninurta en Anzû 

3. Lugale: 
Ninurta en Asag 

4. De mythe van Ullikummi: 
Teššub en Ullikummi 

5. De mythe van Illuyanka (latere versie): 
Teššub en Illuyanka 

 
b. De bedreiging van de Vergadering der goden: 

Typhon bedreigt de goden vóór Zeus hem aanvalt. De parallel is in Enūma eliš. 
 

c. Aanvankelijke nederlaag: 
1. Typhon ontneemt Zeus zijn kracht door zijn pezen weg te snijden. 
2. Er is een woordspeling: ις = 1. pezen, 2. kracht, en er zijn parallellen met de Tafel van het 

Lot en de me zoals in de Anzû-mythe. 
 

d. Hulp uit de hemel: 
1. Hermes en Aigipan stelen de pezen terug. De herovering van deze ‘macht’ op het monster 

vindt alleen een parallel in de Hettitische Illuyanka-mythe (latere versie): Teššubs ogen en 
hart worden door het monster uitgerukt, maar de objecten en methoden van herstel zijn 
geheel verschillend. 

2. Hermes komt overeen met Šarur in de Asag-mythe. 
3. Aigipan: 

i. Dezelfde rol als Hermes 
ii. Verwijzing naar: 

(a) de bokkengod Pan uit de bergstreken; 
(b) de aegis van Zeus: 

(1) schild van geitenhuid; 
(2) wapen; 
(3) embleem. 

iii. Hij komt dus overeen met Šarur als wapen en helper van Ninurta. 
 
e. De strijdwagen: 

1. Zeus valt Typhon aan vanuit een wagen, getrokken door gevleugelde paarden. 
2. Enūma eliš: 

Marduk valt Tiamat aan vanuit zijn stormwagen, getrokken door vier machtige paarden. 
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9.3.4.2.1  Analyse (2) van de mythe van Zeus en Typhon 

 
a. De list van het voedsel en de daarmee verbonden nederlaag: 

1. De Gratiën verleiden Typhon met voedsel op de berg Nysa. 
2. In de Illuyanka-mythe (oudere versie) verleidt de godin Inara het monster met een feest, 

zodat hij niets meer kan uitrichten. 
 
b. De plaatsing van de berg op het monster en de vloed van bloed: 

1. Bij de terugwerping van de bergen naar Typhon vloeit zijn bloed over de berg Haimos (αίμα 
= bloed). De berg Etna wordt later op hem geplaatst. 
 

2. Enūma eliš: 
Tiamats bloed vloeit in de vorm van water uit het monster en later plaatst Marduk een berg 
op haar. Geen nauwkeurige parallel. 
 

3. Lugale: 

Ninurta plaatst de ḫur-saĝ  boven Asag, waarna de wateren van de kur van onder uit de 
berg stromen. Geen nauwkeurige parallel. 
 

4. Pindarus (de Pythische Oden): 
i. Typhon is een watermonster, dat onder Cumae ligt en waarboven zeedijken worden 

gebouwd. 
ii. Typhon ligt ook onder de Etna. 

 
5. Het Epos van Atraḫasis: 

Ea richt dijken op boven de onderwereldzee Abzu om deze op zijn plaats te houden. 
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9.3.4.3 Conclusies t.a.v. de mythe van Zeus en Typhon 

 
a. De parallellen met Mesopotamische en Hettitische mythen zijn nogal vaag. 

 
b. De motieven van de aanvankelijke nederlaag en de plaatsing van de berg op het monster 

geven de duidelijkste parallellen. 
 

c. Van Mesopotamische invloed op Ps.-Apollodorus is geen sprake. Wel geeft deze mythe aan dat 
het verhaal veel uitgebreider was dan dat van Hesiodus in zijn Theogonie. 
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10 Pandora, Prometheus en de mythen van Enki 
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10.1 Inleiding tot de mythe van Prometheus en Pandora 

 
a. De plaats van de mythe van Prometheus en Pandora: 

1. De mythe van Pandora vormt in episch-mythologisch opzicht een onderdeel van de mythe 
van Prometheus, waarin Prometheus in opstand komt tegen Zeus. 

2. De mythe van Pandora vormt in religieus opzicht een deel van een reeks 
geloofsovertuigingen over de schepping van de mens en de vroege geschiedenis van de 
mensheid. 

3. De mythe van Prometheus en Pandora wordt in de Theogonie door Hesiodus gebruikt als 
deel van een reeks voorbeelden om Zeus’ suprematie te benadrukken. 

4. De mythe van Prometheus en Pandora wordt in Werken en Dagen door Hesiodus gebruikt 
om te verklaren waarom de mensen in het zweet huns aanschijns moeten ploeteren om hun 
bestaan. 
 

b. Bronnen voor de mythe van de schepping van Pandora: 
1. Theogonie 570-589, 590-593; 
2. Werken en Dagen 60-89; 
3. andere bronnen. 

 
c. Karakter van de mythe en Mesopotamische parallellen: 

1. In de mythe vindt men ideeën over de schepping van de mens, hier in het bijzonder de 
schepping van Pandora, de eerste vrouw (Theogonie 590-593; zie ook Athanassakis). 

2. Men vindt er eveneens ideeën over een opgangsepisode in de vorm van een reis om de 
macht. 

3. Er zijn veel gedetailleerde parallellen met Mesopotamische mythen waarin verhaald wordt 
over de schepping en de vroege geschiedenis van de mens: 

i. de mythen van Enki; 
ii. het Epos van Atraḫasis. 
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10.2 Inhoud van de mythe van Prometheus en Pandora 
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10.2.1 De versie in de Theogonie 

 
a. Het Mekone-feest: 

Prometheus voert een list uit tegen Zeus tijdens het Mekone-feest, waarbij goden en mensen 
gescheiden zijn. 
 

b. Het offer van de beenderen: 
1. Prometheus slacht een os en geeft de ene helft – vlees, bedekt met de maag – aan de 

mensen en de andere helft – beenderen, bedekt met vet – aan Zeus. (Daarom offeren 
mensen beenderen in het vuur aan de goden.) 

2. Zeus heeft de slechte portie gekozen, hoewel hij de list heeft doorzien. 
 

c. De strijd om het vuur. De eerste straf van Zeus: 
1. Als straf ontneemt Zeus het vuur aan de mensen, ‘het Melische geslacht der sterfelijke 

mensen’, de Meliërs dus. 
2. Prometheus steelt het vuur en geeft het terug aan de mensen. 

Aeschylus (Prometheus geboeid): 
Hephaistos steelt het vuur. 
 

d. De schepping van Pandora. De tweede straf van Zeus: 
1. Als straf voor de diefstal zendt Zeus ‘het kwade’ naar de mensheid, waarvan de draagster 

Pandora is. 
2. Op Zeus bevel kneedt Hephaistos uit aarde Pandora. 
3. Athena bedekt haar met een kleed en een sluier, en plaatst een kroon op haar hoofd. Op 

de kroon staan sculpturen van wilde dieren ‘als levende wezens met stemmen’. 
 

e. Pandora te midden van goden en mensen: 
Hephaistos leidt Pandora naar de plaats waar de mensen en de goden zijn. Goden en mensen 
verbazen zich over haar schoonheid en onweerstaanbaarheid. 
 

f. Verklaring van Pandora’s functie en karakter: 
Uit Pandora komt het geslacht der vrouwen voort. Ze zijn een ramp voor mannen en willen 
alleen rijkdom met hen delen, geen armoede: het zijn profiteurs. Ze zijn een bron van verdriet 
en ellende. 
 

g. De boeiing van Prometheus. De derde straf van Zeus: 
1. Bedrog van Zeus blijft nooit ongestraft: Prometheus wordt op de Kaukasus vastgepind. 
2. Een arend pikt aan zijn lever, die ’s nachts weer aangroeit, omdat hij immers onsterfelijk 

is. 
 

h. De bevrijding van Prometheus: 
Later doodt Heracles de arend en bevrijdt Prometheus, de zoon van Iapetos, op bevel van Zeus. 
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10.2.2 De versie in Werken en Dagen 

 
a. De vloek van Zeus: 

Als straf voor de diefstal van het vuur zegt Zeus de mensen een ‘kwaad’ te sturen in de vorm 
van een lieflijke gedaante die de mensen met vreugde zullen omhelzen. En hij lacht luid. 
 

b. Het bevel van Zeus: 
1. Hephaistos moet van water en aarde een lieflijke maagd maken, met een gezicht ‘als van 

de onsterfelijke godinnen’. 
2. Athena moet haar versieren en onderwijzen. 
3. Aphrodite moet haar voorzien van aantrekkelijkheid en het vermogen hevig verlangen op 

te wekken. 
4. Hermes moet in haar een schaamteloze geest en een sluw karakter plaatsen. 

 
c. De schepping van Pandora: 

1. Hephaistos kneedt de aarde tot het beeld van een aantrekkelijk meisje. 
2. Athena kleedt haar en tooit haar met versierselen, aangereikt door: 

i. Peitho en de Chariten: gouden halskettingen; 
ii. Jaargetijden: een streng bloemen als kroon op haar hoofd. 

3. Hermes’ handelingen: 
i. In haar borst plaatst hij leugens, vleiende woorden en sluwheid. 
ii. Hij geeft haar als geschenk spraak, omdat elk der goden haar iets schenkt. 
iii. Hij noemt haar Pandora, ‘Geefster van alle dingen’. 

 
d. De komst van Pandora: 

1. Op bevel van Zeus leidt Hermes Pandora als gift naar Epimetheus. 
2. Prometheus heeft zijn broer Epimetheus (‘Gedachte achteraf’) gewaarschuwd nooit een 

geschenk van Zeus aan te nemen, aangezien dit de mensen zal schaden. 
3. Epimetheus neemt het geschenk toch aan en bedenkt zich pas achteraf dat hij verkeerd 

gehandeld heeft en het kwade heeft aangenomen. 
 

e. Samenvatting van de gebeurtenissen en de moraal: 
1. Vroeger leefden de mensen zonder kwaad, strijd om het bestaan en ziekten. 
2. Dan opent de vrouw het lid van de pot (pithos) en laat alle slechte dingen los, behalve 

hoop (of verwachting). 
3. Ellende en verdriet verkeren tussen de mensen, en zwijgen omdat ze geen stemmen 

hebben: Zeus heeft deze weggenomen. 
4. Het is niet mogelijk om aan Zeus te ontsnappen. 
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10.3 Analyse van de mythe van Prometheus en Pandora 
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10.3.1 De schepping van de mens 
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10.3.1.1 De schepping van de mens in de Griekse en Mesopotamische 
mythologie 

 
a. De samenwerking van god en godin bij de schepping van de mens: 

1. Theogonie: 
i. Hephaistos kneedt Pandora uit aarde. 
ii. Athena kleedt en versiert haar. 

2. Werken en Dagen: 
Idem, maar Athena wordt bijgestaan door andere godinnen. 

3. De mythe van Enki en Ninmaḫ: 
i. Enki schept de mens. 
ii. De moedergodin, bijgestaan door Ninmaḫ en anderen, baart de mens. 

4. Het Epos van Atraḫasis: 
i. Enki kneedt een model. 
ii. Mami, bijgestaan door andere godinnen, baart de mens. 

5. Fabulae (Hyginus): 
Athena geeft Pandora anima. 

6. Enūma eliš: 
Alleen de god schept de mens. 
 

b. De man-vrouwvolgorde bij de schepping: 
1. Theogonie: 

Het thema is de schepping van de vrouw; de man is reeds geschapen. 
2. De mythe van Enki en Ninmaḫ: 

Idem. De schepping van de vrouw is een gevolg van een concurrentie tussen Enki en Ninmaḫ 
tijdens een feest wegens de schepping van de mensen, die het werk op aarde van de goden 
moeten overnemen. 

3. Het Epos van Atraḫasis: 
De schepping van man en vrouw heeft gelijktijdig plaats. 
 

c. De rol van de oppergod: 
1. Theogonie: 

Zeus geeft bevel tot de schepping van Pandora: het is zijn plan. 
2. Werken en Dagen: 

Zeus zou de eigenlijke schepper zijn. De anderen doen het werk voor hem. 
3. Het Epos van Atraḫasis: 

i. In dit obab.-werk bedenkt Enki de schepping van de mens en voert haar uit. 
ii. Enki is 

(a) de god van de handvaardigheid; 
(b) de god van de wijsheid; 
(c) de weldoener van de mens. 
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10.3.1.2 De schepping van de mens als gewas, oprijzend uit de aarde 

 
De agrarische scheppingsmethode: de oprijzing van de mens als plant uit de baarmoeder van de 
aarde komt niet in Hesiodus voor, maar wel op vaasversieringen: 
a. Krater (440 v. Chr.): 

1. Epimetheus met zijn houweel strekt zijn hand uit naar Pandora die uit de aarde verrijst en 
volledig gekleed is. 

2. Intussen spreekt Zeus tegen Hermes en geeft hem instructies. 
 

b. Amfora (450-425 v. Chr.): 
1. Een vrouw (Pandora) rijst uit de aarde en reikt naar een man (Epimetheus) met een 

pikhouweel. 
2. Hephaistos kijkt naar een vrouwenhoofd dat uit een pithos verschijnt. 

 
c. Een zwartfigurige vaas: 

1. Het hoofd van Pandora rijst uit de aarde en satyrs slaan ernaar met hamers. 
2. Commentaar: 

De hamers zijn waarschijnlijk identiek aan de pikhouwelen, waarmee de figuur uit de aarde 
wordt losgehakt. Vergelijk de mythe van Enlil en de Pikhouweel, waarin dit gebeurt en ‘het 
hoofd van de mensheid’ verscheen. 
 

d. De mythe van Enlil en de Pikhouweel: 
Enlil slaat zijn houweel in de uzu-è, zodat in de ontstane holte het hoofd van de mensheid 
verschijnt. De eerste mensen rijzen als planten omhoog en Enlil kijkt naar zijn 
‘zwarthoofdigen’. 
 

e. De mythe van Enki’s reis naar Nippur: 
An schept een jaar van overvloed en de mensen schieten als planten uit de aarde. Dan richt Enki 
zijn Abzu-tempel in Eridu op. 

 
 



Griekse mythen en Mesopotamië - Pandora, Prometheus en de mythen van Enki - Analyse van de mythe van Prometheus en 
Pandora – De schepping van de mens 
 

  

10.3.1.3 De schepping van de mens als kind van Hemel en Aarde 

 
De mens ontstaat uit de ontmoeting tussen Vader Hemel en Moeder Aarde en/of de bevruchting van 
de Aarde door de regen uit de Hemel: 
a. Lugal ud me-lam-bi nirgal: 

De hemel plengt zijn zaad op de aarde en hierna rijzen de zwarthoofdigen uit de aarde. 
 

b. Theogonie: 
De mannen waren al geschapen vóór Pandora, de eerste vrouw. Hun moeder is de aarde: 
Kronos castreert de Hemel wanneer deze de Aarde nadert. Uit het bloed dat op Aarde valt, 
ontstaan o.a. de drie Melische nimfen, die op hun beurt de Meliërs, de eerste mensen, 
voortbrengen. 
 
      Hemel x Aarde 
                │ 
  de drie Meliai (nymfen) 
                │ 
           Meliërs (de eerste mensen (mannen)) 
 

c. Werken en Dagen: 
De Meliai (en dus de Aarde) zijn als voortbrengsters van het bronzen ras een bron van de 
mensheid. 
 

d. Pindarus (N) en Werken en Dagen (108): 
Mensen en goden hebben dezelfde oorsprong. 
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10.3.2 De verrijzenis van Pandora 
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10.3.2.1 Inleiding tot de verrijzenis van Pandora 

 
a. Pandora verrijst van onder uit de aarde (dus uit de onderwereld) naar Epimetheus. 
 
b. Afbeeldingen: 

1. De vazen waarop de mythe van Pandora is afgebeeld, tonen deze verrijzenis (zie 10.3.1.2). 
2. Krater (Apulië, 350-325): 

Pandora verrijst met een fakkel in de hand en een diadeem en bloemen op het hoofd. 
3. Vazen met afbeeldingen van Gaia, Pherephatta (Persephone) en Aphrodite, die eveneens 

uit de aarde oprijzen. 
 
c. Het motief van geboorte en tot leven komen: 

1. Niet het agrarische aspect van de verrijzenis, maar geboorte of wedergeboorte en tot leven 
komen of herleving staan centraal in de mythe van Pandora van Hesiodus. 

2. Parallellen vinden we in: 
i. IA (279-290); 
ii. AV (118-126); 
iii. Apollo-hymne (Delische sectie 119-142); 
iv. Theogonie (Zeus Kretagenes 477-500). 
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10.3.2.2 Kenmerken van de idee van verrijzenis van Pandora (1) 

 
1. De begeleider: 

Na gekleed te zijn, wordt de verrijzende godheid begeleid naar de bovenwereld: 
a. Werken en Dagen: 

Hermes, de psychopompos van Hades, leidt Pandora naar Epimetheus. Vergelijk de rol van 
Hermes t.o.v. Persephone in de Demeter-hymne. 
 

b. Theogonie: 
Hephaistos ‘leidt haar naar buiten naar’ de goden en de mensen. 
 

c. AV: 
Na aangekleed te zijn, wordt Ištar door de chthonische Namtar naar de bovenwereld 
begeleid. 

 
2. De schepping van Pandora onder in de aarde: 

a. De onderaardse schepping van Pandora is een bekend motief in de mythologie van 
Prometheus. 
 

b. Protagoras (Plato): 
Eens maken de goden in het binnenste van de aarde mensen en andere wezens uit aarde en 
diverse elementen en brengen hen omhoog naar Prometheus en Epimetheus die hen 
voorzien van kwaliteiten. 

 
3. Pandora als vrouw en godin: 

Pandora is niet alleen een vrouw, maar ook een godin: 
a. Vaasversieringen: 

Pandora rijst op uit de aarde zoals Persephone, Gaia en Aphrodite in hun 
vruchtbaarheidsaspecten. 
 

b. De naam Pandora is een epitheton van Gaia: Γη Πανδωρε (Hom. epigr. 7). 
 

c. Anesidora is een epitheton van: 
i. Pandora (op een vaasschildering over haar schepping door Hephaistos en Athena); 
ii. Gaia; 
iii. Demeter, de aardgodin in Attica. 

 
d. Conclusies: 

i. De schepping van Pandora bij Hesiodus is een combinatie van de traditie van 
(1) de verrijzenis van de godin; 
(2) de schepping van de mens. 

ii. Bij Hesiodus ontbreekt echter het agrarische vruchtbaarheidsaspect. 
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10.3.2.3 Kenmerken van de idee van verrijzenis van Pandora (2) 

 
1. Het motief van de voorraadpot: 

De pithos in Werken en Dagen staat in verband met de onderwereld, waaruit Pandora is 
verrezen, en is geen gewone voorraadpot voor huishoudelijk gebruik: 
a. De pithos als symbool van de onderwereld: 

i. De grafurn in Griekse graven bevatte beenderen en as van de overledene. De pot staat 
dan voor de onderwereld waarin de dode zich bevindt. 

ii. Theogonie (740-743): 
De Tartaros is een pot met de nauwe opening naar boven. 

iii. De Hettitische onderwereld wordt beschreven als een pot, zoals de pot waarin de woede 
van Telepinu opgesloten zit. Hesiodus baseert zich o.a. op Hettitische bronnen. 

iv. De Griekse onderwereld bevat demonen. Ook in de pot van Pandora huizen ziekten en 
het kwaad. 

v. Amfora (450-425 v. Chr.): 
Pandora verrijst uit een pot. 
 

b. De pithos als ruimte voor demonen: 
i. Pandora laat demonische machten uit de pot ontsnappen. 
ii. IA: 

Inana wordt vergezeld door demonen bij haar verrijzenis. 
iii. Pandora’s man Epimetheus ondervindt de invloed van de kwade machten. 
iv. IA: 

De demonen vallen Inana’s man Dumuzid aan. 
v. Het Epos van Gilgameš, de mythe van Nergal en Ereškigala en AV: 

De godin dreigt de demonische machten de levenden te laten vernietigen. 
 

c. Commentaar: 
De aanwezigheid van ‘hoop’ (ελπις) in de pot samen met de duistere machten is 
onduidelijk. 

 
2. De reis om de macht en het kledingmotief: 

a. De aankleding van Pandora heeft parallellen met die van Apollo, Aphrodite en Inana/Ištar. 
b. In de Theogonie en de vaasversieringen is of wordt Pandora gekleed, versierd en van een 

kroon voorzien. Ze ontvangt de macht der liefde, aantrekkelijkheid en verleidelijkheid. 
c. De parallellen tussen Pandora en Ištar: 

i. kledingmotief; 
ii. macht van de aantrekkelijkheid; 
iii. het tot leven komen; 
iv. begeleidermotief; 
v. vijandige verrijzenis en vrijkomen van kwade machten. 
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10.3.2.4 Kenmerken van de idee van verrijzenis van Pandora (3) 

 
1. De reis om de macht en het lichtmotief: 

a. Het lichtmotief wordt eveneens gevonden bij Apollo, Aphrodite en de Mesopotamische 
goden. 

b. In de Theogonie krijgt Pandora een kleed dat schittert als zilver, waarschijnlijk om haar 
aantrekkelijkheid te vergroten 

 
2. De giften der goden: 

a. De goden voorzien Pandora van allerlei gaven. Een parallel hiervan is te zien in de mythe 
van de schepping van de koning door Enki en Mami: 
i. De vervaardiging van het kleimodel. 
ii. De aankleding. 
iii. Anu geeft een kroon. 
iv. Enlil geeft een troon. 
v. Nergal geeft een wapen. 
vi. Ninurta geeft schittering. 
vii. Bēlet ilī (= Mami) geeft een mooie verschijning. 
viii. Nusku geeft wijze raad. 

 
b. Deze ‘aankleding’ geeft de koning zijn macht, zijn me. Zie ook IA en AV. 
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10.4 De Pandora-mythe en het Epos van Atraḫasis 
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10.4.1 Inleiding tot het Epos van Atraḫasis 

 
a. De belangrijkste elementen van de Pandora-mythe komen overeen met de mythen van Enki, 

m.n. Het Epos van Atraḫasis (obab. ca 1600 v. Chr.). Dit is een soort ‘geschiedenis der 
mensheid’ met als thema’s: 
1. de oorsprong van de mens; 
2. het doel dat de mens moet nastreven; 
3. verscheidene historische gebeurtenissen; 
4. de plaats van de mens in de kosmos en onder de goden. 

 
b. Slechts 700 van de 1245 versregels zijn overgeleverd, maar het verhaal en veel details zijn 

duidelijk. 
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10.4.2 Inhoud van het Epos van Atraḫasis 

 
a. De opstand van de Igigi tegen hun vader Enlil: 

1. Na de schepping van de kosmos heersen de belangrijkste goden over hun sferen: 
i. Anu in de hemel; 
ii. Enlil op aarde; 
iii. Enki in de abzu, de ‘nederzee’ (zoet water). 

2. De Igigi, de zonen van Enlil, rebelleren tegen hun vader, omdat zij hard moeten werken 
(kanalen graven, op het land werken) om aan de dagelijkse behoeften te voldoen. 

3. De Igigi kiezen een leider en trekken op naar de tempel van Enlil, die zich angstig 
verschuilt achter zijn minister. 

4. De Vergadering der goden: 
i. Bespreking van het probleem. 
ii. Enki eist wraak en de dood van de rebellenleider. 
iii. De andere goden stribbelen tegen en verdedigen zelfs de Igigi. 
iv. De uitkomst van de Vergadering is onbeslist. 

 
b. De oplosssing van Enki: de schepping van de mens: 

1. Enki, de wijze god, stelt voor de mens te scheppen ter verlichting van de dagelijkse 
werklast. 

2. Enlil beveelt de schepping van de mens. 
3. Enki als ambachtsgod en Mami, de moederschepster, gaan aan het werk: 

i. Klei wordt vermengd met het vlees en bloed van de rebellenleider. 
ii. Enki vormt 14 figuren van mannen en vrouwen. 
iii. Mami als geboortegodin en godin van de verloskunde brengt leven in de beelden door: 

(a) het gebruik van 14 baarmoeders en geboortegodinnen; 
(b) toepassing van verschillende technieken der verloskunde. 

4. Oorsprong van het leven in de mens: 
i. Het vlees en het bloed van de goddelijke rebellenleider geven de mens het leven. 
ii. De ‘trommelslag’ is het teken van het goddelijke leven in de mens. 
iii. Het vlees en het bloed van de god geven de mens eveneens de geest. 

 
c. De eerste plaag: de pest: 

1. Enlil vervalt weer in onredelijk gedrag en eigenbelang. Hij kan niet slapen door het geluid 
dat de grote aantallen mensen na 1200 jaar teweegbrengen, en zendt de pest om hen te 
minimaliseren. 

2. Enki helpt de mensheid en raadt koning Atraḫasis aan aan de god van de pest te offeren, 
waardoor Enlil beschaamd ‘zijn hand opheft’. 
 

d. De tweede plaag: droogte en honger: 
1. Enlil beveelt Adad regen tegen te houden en de andere goden om honger te zenden. 
2. Enki raadt de mensen aan te offeren. 

 
e. De derde plaag: de zondvloed: 

1. Enlil zendt een grote Vloed en legt de goden de zwijgplicht (tegenover de mensen) op. 
2. Enki gebruikt een list om de mensen te helpen: hij geeft Enlils plan aan Atraḫasis door via 

de rieten wand van een hut (dus niet rechtstreeks). 
 

f. De kritiek van de goden op Enlil: 
1. Enki raadt Atraḫasis aan een grote boot te bouwen, waarna de regenstorm uitbreekt. 
2. De andere goden zijn ondanks hun toestemming tegen 

i. de vernietiging van de mensheid; 
ii. het daardoor ontstane verlies van de offers. 

3. Mami, of Bēlet ilī, ‘koningin der goden’, scheldt Enlil zelfs uit wegens zijn domme en ruwe 
optreden. 
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g. Hernieuwd conflict tussen de goden: 
1. Atraḫasis en zijn vrouw hebben de Vloed overleefd, stappen uit de boot en offeren aan de 

hongerige en dorstige goden, die in de offerrook rondwaren.   
2. Enlil is woedend over Enki’s list. 
3. Mami stelt voor Enlil geen offergaven te laten krijgen. 
4. Enki schelt Enlil uit over diens redeloosheid en de problemen die hij veroorzaakt heeft. 

 
h. Enki’s laatste oplossing: de vestiging van een nieuwe orde en beschaving: 

Enki, de god der wijsheid, stelt voor dat hij en Bēlet ilī 
1. een nieuwe orde en beschaving vestigen door organisatie van de sociale wereld; 
2. de mensheid op natuurlijke wijze beperken. 
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10.4.3 Analyse van het Epos van Atraḫasis 
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10.4.3.1 Inleiding en overzicht van de Grieks-Mesopotamische parallellen 

 
a. De belangrijkste parallellen tussen de Pandora-mythe en het Epos van Atraḫasis: 

1. Opstand tegen de hoogste god. 
2. De daaropvolgende schepping van de mensheid. 
3. De daaropvolgende oplegging van zware arbeid en offers. 
4. Rolverdeling bij de schepping: 

i. De hoogste god beveelt de schepping van de mens, maar neemt hieraan geen deel. 
ii. De rol van de ambachtsgod, de wijze en slimme god en weldoener van de mensheid. 

5. De werkwijze van de schepping van de mens: 
i. Het modelleren van kleibeelden door de ambachtsgod. 
ii. Het toedienen van leven door de moedergodin. 

6. De bestraffing van de rebellerende god door de hoogste god. 
7. Het idee van de ziel i.v.m. de straf. 
8. De listen van de wijze en slimme god t.b.v. de mensheid. 
9. De hoogste god als vijand van de mensheid, die hij wil vernietigen. 
10. De kritiek (zelfs antagonisme) op de hoogste god, die hardvochtig, onverantwoordelijk en 

onrechtvaardig is. 
11. Het Vloedmotief. 
12. Ideeën over 

i. de geschiedenis van de mensheid; 
ii. de oorsprong der volkeren. 

 
b. Commentaar op de parallellen: 

1. Ondanks de zeer verschillende verhaallijnen zijn er zeer veel overeenkomsten. 
2. Er zouden meer parallellen kunnen zijn, als het Epos van Atraḫasis niet zo fragmentarisch 

was. 
3. Het agrarische aspect van de schepping van de mens ontbreekt in beide mythen, hoewel dit 

aspect wel in andere Griekse en Mesopotamische mythen voorkomt. 
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10.4.3.2 De belangrijkste karakterrollen 

 
a. Rolverdeling: 

1. De hoogste god, die, antagonistisch en hardvochtig als hij is, de mensheid wil vernietigen: 
i. Mes op.: Enlil; 
ii. Grieks (Aeschylus en Ps.-Apollodorus): Zeus. 

 
2. De ambachtsgod, die de mens kneedt: 

i. Mesop.: Enki; 
ii. Grieks 

(a) Hesiodus: Hephaistos; 
(b) Ps.-Apollodorus: Prometheus. 

 
3. De wijze en slimme god, die de hoogste god bedriegt: 

i. Mesop.: Enki; 
ii. Grieks: Prometheus. 

 
4. De opstandige god, die de hoogste god weerstaat: 

i. Mesop.: Enki; 
ii. Grieks: Prometheus; 

 
5. De welgezinde god en weldoener der mensheid: 

i. Mesop.: Enki; 
ii. Grieks (Aeschylus): Prometheus. 

 
6. De moedergodin als schepster van de mensheid: 

i. Mesop.: Mami; 
ii. Grieks (Hesiodus): Athena die Pandora aankleedt en versiert. 

 
7. De helpende godinnen bij het scheppingsproces: 

i. Mesop. (de mythe van Enki en Ninmaḫ en het Epos van Atraḫasis): de geboortegodinnen 
die Ninmaḫ/Mami helpen; 

ii. Grieks: de Horen en Chariten die hier deelnemen in de verrijzenis-episode. 
 

b. Commentaar op a.2-5: 
Het verband tussen Hephaistos en Prometheus: 
1. Beiden vervullen samen de rol van Enki. 
2. Prometheus is ook een ambachtsgod in Ps.-Apollodorus. 
3. Ze worden samen vereerd door de metaalbewerkers en pottenbakkers in de Akademie van 

Athene. 
4. Votiefreliëf: samen afgebeeld als de oudere (Prometheus) en de jongere (Hephaistos). 

 



Griekse mythen en Mesopotamië - Pandora, Prometheus en de mythen van Enki - De Pandora-mythe en het Epos van Atrahasis 
- Analyse van het Epos van Atrahasis 

  

10.4.3.3 De opstand en zijn gevolgen 

 
a. De opstand: 

1. Mesop.: 
De opstand tegen Enlil heeft twee verschillende vormen: 

i. de rebellie van de Igigi, de jongere goden, o.l.v. één van hen (de rebellenleider); 
ii. de rebellie van de wijze en slimme god Enki, die Enlil bedriegt t.b.v. de mensheid. 

2. Grieks: 
De opstand tegen Zeus verenigt de twee vormen: 

i. Prometheus als rebellenleider die wordt gestraft; 
ii. Prometheus als de wijze en slimme god, die Zeus bedriegt t.b.v. de mensheid. 

 
b. De gevolgen van de opstand: 

1. Mesop.: 
i. De schepping van de mens. 
ii. Het lot van de mens: hem wordt zware arbeid en offerverrichting opgelegd met als 

doel de goden te onderhouden. 
2. Grieks: 

i. De schepping van de vrouw (dus ook van een mens). 
ii. Het lot van de mens: de zending van de vrouw tot last van de mensheid (mannen) als 

wraak van Zeus. Zware arbeid wordt eveneens genoemd als middel om de goden te 
onderhouden. 
 

c. De rol van de mens: 
1. Mesop.: 

Het schenken van offervoedsel aan de goden. Dit is de functie van de mens; daarom is hij 
geschapen. 

2. Grieks: 
Het schenken van offervoedsel aan de goden. Het is een opdracht aan de mens, na de  
scheiding van goden en mensen in Mekone en de bijzondere verdeling van voedsel door 
Prometheus. 
 

d. Het belang van het offer: 
Zowel in Griekenland als in Mesopotamië zijn de goden afhankelijk van het offervoedsel (de 
opstijgende rook) dat de mensen verschaffen. Uitblijven van het offer veroorzaakt nood en 
ellende onder de goden. Vergelijk: 
1. Epos van Atraḫasis: 

De goden verkommeren en later bewegen ze onrustig door de rook van Atraḫasis’ 
offervuur. 

2. Demeter-hymne: 
Demeter dreigt de mensheid te vernietigen, waardoor Zeus vreest voor het verlies van het 
offer. 

3. Werken en Dagen: 
Het zilveren ras wordt vernietigd, omdat het niet aan de goden offert. 
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10.4.3.4 Opstand en bedrog 

 
a. Het bedrog en de bedoeling ervan: 

De wijze en slimme god bedriegt de hoogste god ten einde de mensheid te helpen en de 
hoogste god te verhinderen deze te vernietigen: 
1. Mesop.: 

i. Enki als bedrieger t.b.v. de mensheid. 
ii. Een Igigi-god als opstandeling tegen de hoogste god Enlil, met als gevolg schepping en 

harde arbeid. 
2. Grieks: 

i. Prometheus als bedrieger t.b.v. de mensheid. 
ii. Prometheus eveneens als opstandeling tegen de hoogste god Zeus, met als gevolg 

schepping en harde arbeid. De dubbelrol van Prometheus veroorzaakt ambivalentie in 
zijn hulp. 
 

b. Het concrete doel van het bedrog en de inhoud ervan: 
De wijze en slimme god wil de mensen van voedsel voorzien d.m.v. offers: 
1. Mesop.: 

Enki bedriegt de god van de regen en de goden van het graan om de hongersnood op te 
heffen. Hij doet dit door de mensen aan deze goden te laten offeren. 

2. Grieks: 
Prometheus bedriegt Zeus en geeft de mensen voedsel. Ook hier speelt het offer (nl. de 
verdeling ervan) een rol. 
 

c. Het belang van het vuur: 
1. Het vuur is sterk verbonden met offer en voedsel: 

i. De diefstal van het vuur is bedoeld om de mensen voedsel te verschaffen en/of offers 
mogelijk te maken. 

ii. Bij het dierenoffer in Mekone is vuur eveneens betrokken. 
2. Het vuur is ook verbonden met de oorsprong en de instandhouding van de beschaving: 

i. Grieks (Aeschylus): 
Vuur is het basisgereedschap van de beschaving: Prometheus leert de mensheid m.b.v. 
vuur de kunsten en vaardigheden t.b.v. de beschaving. 

ii. Mesop.: 
Enki vestigt en organiseert samen met Mami de nieuwe beschaving. Het vuur wordt niet 
genoemd, misschien wegens de gefragmenteerde tekst. 
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10.4.3.5 Antagonisme ten opzichte van de hoogste god 

 
a. De rol van de hoogste god: 

De hoogste god is antagonistisch en een vijand van de mensheid. Hij is hard, 
onverantwoordelijk en onrechtvaardig. 
1. Mesop.: 

Enlil wordt zeer negatief afgebeeld; het is bijna een karaktermoord. 
Enki wordt zeer positief afgebeeld: hij is slim, handig en wijs, en de weldoener van de 
mensheid. 

2. Grieks: 
i. Theogonie: 

Zeus wordt hardheid verweten, maar ook rechtvaardigheid; en hij is slimmer dan 
Prometheus volgens Hesiodus. 

ii. Aeschylus: 
Hoewel Zeus overwint, is hij toch hard t.o.v. de mensheid. Later rechtvaardigt 
Aeschylus Zeus’ gedrag 
 

b. Oorzaken van de antagonistische rol van Enlil: 
1. Enūma eliš: 

Enlil staat hier tegenover Marduk, die Enlils macht overneemt. De wijze waarop dit 
gebeurt, is door Marduk een belangrijkere rol toe te delen en door gebruik van de Ninurta-
mythen. 

2. Epos van Atraḫasis: 
In het conflict met Enki wordt Enlil afgebeeld als zeer dom en slecht (bijna een 
karaktermoord). 
 

c. Redenen van het antagonisme in Mesopotamië en Griekenland: 
1. Mesop.: 

De redenen liggen in het bestaan van rivaliteit, zoals tussen de tempels van Enlil in Nippur 
en Enki in Eridu. Antagonisme is daarom kenmerkend voor de Mesopotamische mythologie. 

2. Grieks: 
Hier is geen reden voor een dergelijk antagonisme. Aeschylus en Hesiodus sloten zich aan 
bij de algemene opinie dat Zeus de hoogste, alwetende en almachtige god is. 
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10.4.3.6 De bestraffing van de opstandige god 

 
a. De straf: 

De god die in opstand is gekomen tegen de hoogste god, wordt hiervoor gestraft: 
1. Mesop.: 

De rebellenleider wordt gedood en gebruikt bij de schepping van de mens. 
2. Grieks: 

Prometheus wordt aan de Kaukasus vastgeklonken (Griekse goden zijn onsterfelijk) en 
voor 30.000 jaar naar de Tartaros gezonden, dus naar de onderwereld, wat ook een soort 
dood is. 
 

b. Het motief van de ziel en het leven: 
1. Mesop.: 

Het lichaam van de opstandige god dient voor de opwekking van leven in de mens, waarvan 
de hartslag het teken is, en de gave van de ziel. 

2. Grieks: 
Bij Prometheus zijn leven en ziel zichtbaar in de aangroeiende lever, waarvan de functie 
is: 

i. de zetel van de ziel, zoals in Mesopotamië; 
ii. de zetel van de lagere sterfelijke ziel, zoals in Griekenland (de hogere sterfelijke ziel in 

het hart; de onsterfelijke ziel in het hoofd); 
iii. hepatoscopie. 

 
c. De gestorven god en de schepping van de mens: 

1. Mesop.: 
Het motief van de gestorven god wiens lichaam wordt gebruikt bij de schepping van de 
mens, blijkt een toevoeging te zijn bij de schepping: de oudere mythe van Enki en Ninmaḫ 
vindt de schepping net zo plaats als in de Pandora-mythe. 

2. Grieks: 
Dit motief ontbreekt in Griekenland. 
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10.4.3.7 Het Vloedmotief en de oorsprong der volkeren 
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10.4.3.7.1 Bronnen voor het Vloedmotief 

 
1. Epos van Atraḫasis: 

a. Het Vloedmotief is belangrijk. Ideeën over de schepping van de mensheid, haar geschiedenis 
en een zondvloed staan naast elkaar. 

b. Atraḫasis is de zondvloedheld. 
 

2. Griekse mythologie: 
a. Schepping, geschiedenis en Vloed worden tegelijkertijd gepresenteerd. 
b. Deucalion is de zondvloedheld, voortbrenger der mensheid en verwant van Prometheus en 

Pandora. 
c. Genealogie van Deucalion: 

i. Hesiodus (frag. 2, volgens scholium op Apollonius Rhodius): 
 
       Prometheus x Pandora (≈ Enki en moedergodin) 
                      │ 
             Deucalion x Pyrrha 
                             │ 
                         Hellen 
 
of    Prometheus x Pyrrha 
                          │ 
                      Hellen 
 

ii. Ps.-Apollodorus, Werken en Dagen en Pindarus: 
 
       Epimetheus x Pandora 

          ┌----------│ 
    Deucalion x Pyrrha 
                   │ 
                λαος (= mensen; vgl. λαας= steen) 
 
In Werken en Dagen is Deucalion de broer van Pyrrha. 
 

iii. Hesiodus (fragm. 5): 
 
           Deucalion x Pyrrha 
                          │ 
           Zeus x Pandora (de jongere) 
                   │ 
     ┌──────┴──────┐ 
Graikos                 Latinos 
     │             │ 
(Grieken)             (Latijnen) 
 
Zeus neemt hier, evenals Marduk, de rol van schepper over. 
 

iv. Hesiodus (fragm. 7): 
 
   Deucalion 
        │ 
 Makedon 
        │ 
(Macedoniërs) 
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10.4.3.7.2 Conclusies t.a.v. het Vloedmotief 

 
1. Deucalion en zijn vrouw zijn de voorouders van de volkeren of van de mensheid in ’t 

algemeen (Ps.-Apollodorus). 
 

2. Atraḫasis en zijn vrouw zijn de enige overlevenden van de Vloed en dus de voorouders van de 
mensheid. 
 

3. De diverse elementen (schepping, geschiedenis en Vloed) komen terug in de Griekse mythen, 
alleen anders gerangschikt. 

 



Griekse mythen en Mesopotamië - Pandora, Prometheus en de mythen van Enki 

  

10.5 Algemene conclusies t.a.v. Pandora, Prometheus en de mythen van Enki 

 
Er is een nauw verband tussen enerzijds de mythe van Prometheus en Pandora en anderzijds het 
Epos van Atraḫasis, andere mythen van Enki en de mythe van Inana/Ištar: 
1. De Mesopotamische mythen waren bekend tot in het eerste millenium v. Chr. 

 
2. De parallellen zijn talrijk, specifiek en complex in de centrale thema’s. 

 
3. Het verrijzenismotief komt uit de Ištar-mythen en wordt begrepen. 

 
4. De Griekse mythen zijn geheel andere verhalen, maar veel elementen zijn tot in detail gelijk. 
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11 De geboorte van Athena 
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11.1 Inleiding tot en de inhoud van de mythe van de geboorte van Athena 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. De mythe van de geboorte van Athena is een voorbeeld van zeer geconcentreerde 
mythologie, die begrepen kan worden op basis van de kennis van: 

i. de mythen van de schepping van de mens, zoals bij Hesiodus en de mythen van Enki en 
Enlil; 

ii. de mythen van Inana/Ištar m.b.t. de verrijzenis-episode in het godin-en-
gemaalperspectief. 

 
2. De belangrijkste bronnen van de mythe van de geboorte van Athena zijn: 

i. de (28e) Homerische Hymne aan Athena; 
ii. de 7e Olympische Ode van Pindarus. 

 
b. Inhoud van de mythe: 

1. De Athena-hymne: 
i. De geboorte: 

(a) Uit het hoofd van Zeus wordt Athena geboren. 
(b) Ze springt tevoorschijn, volledig gekleed en geharnast. 

ii. Uiterlijk: 
(a) Haar gouden wapenrusting schittert en ze schudt haar speer. 
(b) Haar ogen glanzen. 

iii. Gevolgen: 
(a) De goden staan versteld. 
(b) De Olympus beeft en de aarde gilt. 
(c) De zee komt in beroering. 
(d) De zoon van Hyperion houdt zijn vierspan stil. 

iv. Afloop: 
(a) Athena doet haar wapenrusting af. 
(b) Zeus verheugt zich. 

 
2. Pindarus: 

i. Zeus laat gouden sneeuw op de stad neerdalen. 
ii. Hephaistos klieft met een bronzen bijl het hoofd van Vader Zeus. 
iii. Athena springt tevoorschijn en laat een luide krijgsschreeuw horen. 
iv. Hemel en Moeder Aarde beven voor haar. 

 
3. Hesiodus, Euripides (Ion) en Ps.-Apollodorus over de bijlzwaaier: 

i. Hesiodus noemt geen bijlzwaaier. 
ii. Euripides: 

Prometheus klieft Zeus’ hoofd. 
iii. Ps.-Apollodorus (1.3.6): 

‘Prometheus (of volgens sommigen Hephaistos) klieft bij de rivier de Triton het hoofd 
van Zeus.’ 
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11.2 Analyse van de mythe van de geboorte van Athena 
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11.2.1 De verrijzenis-episode 
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11.2.1.1 Het kleding- en lichtmotief 

 
a. Het kledingmotief is een indicatie voor het idee van verrijzenis. 

 
b. Er zijn parallellen met: 

1. Inana/Ištar: 
i. Zowel Athena als Inana/Ištar verrijst volledig gekleed; hun kleding bewijst hun macht. 
ii. Verschillen Inana/Ištar – Athena: 

(a) koninklijke kleding – wapenrusting; 
(b) kroon – helm; 
(c) sieraden – schild en speer. 

 
2. Apollo: 

Apollo is gekleed in een schitterend wit gewaad met een gouden gordel (geboortescène) en 
later een blinkende onsterfelijke chiton. Ook Athena’s wapenrusting blinkt. 
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11.2.1.2 Opgang uit de onderwereld 

 
a. Zeus’ hoofd is een berg: 

1. Athena-hymne: 
το καρηνον =  

i. hoofd (van Zeus); 
ii. bergtop. 

2. Ilias: 
Ουλυμποιο καρηνα = de toppen van Olympus 

3. Ion en Pindarus: 
κορυφη =  

i. hoofd (van Zeus); 
ii. bergtop. 

 
b. De berg is de onderwereld: 

1. Mesopotamische mythen: 
Bergen staan voor de onderwereld. 

2. Apollo-hymne: 
Apollo rijst uit de aarde bij een berg. 

3. Theogonie: 
Zeus wordt geboren uit een grot in een berg. 
 

c. De godin op de berg: 
1. Athena-hymne: 

Athena verrijst boven uit de berg (Zeus’ hoofd). 
2. Mesopotamische zegels: 

i. Ištar staat op een berg of bergen die de onderwereld voorstellen. 
ii. Ištar verrijst tussen twee bergen die de onderwereld voorstellen. 
iii. Utu, de zon, verrijst ’s ochtends boven de bergen in het oosten. 

 
d. De godin en de uil: 

1. Athena’s vogel is de uil. 
2. Mesopotamische afbeelding (obab.- of Isin-Larsa-periode): 

De uil is afgebeeld bij de gevleugelde, naakte godin en drukt een onderwereldaspect van 
haar uit. 
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11.2.1.3 Machtsvertoon en schrikaanjagend effect 

 
Het kleding-, licht- en geluidsmotief zijn deel van de verrijzenis-episode en drukken het 
machtsvertoon van de godheid uit, waardoor de goden schrik wordt aangejaagd: 
a. Athena-hymne: 

1. Olympus trilt. 
2. De aarde schreeuwt. 
3. De zee wordt woest. 
4. Helios houdt zijn paarden in. 

 
b. Pindarus: 

‘Hemel en Moeder Aarde beefden voor haar.’ 
 

c. IA: 
Dumuzid vlucht voor Inana’s aanblik. 
 

d. Vaasschildering: 
Hephaistos vlucht voor de aanblik van Athena. 
 

e. In-nin sha-gur-ra: 
Inana boezemt An en de verzamelde goden angst in. 
 

f. Angim: 
Ninurta keert terug uit de bergen, donderend en bliksemend in zijn strijdwagen. 
 

g. Pindarus: 
Athena laat een luide oorlogskreet horen. 
 

h. Apollo-hymne: 
1. Geboortescène: 

De godinnen slaken luide kreten. 
2. Aankomst op de Olympus: 

Apollo bespeelt de lier en laat de goden dansen. 
3. Terugkeer naar Delphi: 

De kreten van de Crisische vrouwen wegens de straling van Apollo. 
 

i. Theogonie: 
De geboorte van Zeus: 
De Koureten slaan op hun schilden. 

 



Griekse mythen en Mesopotamië -  De geboorte van Athena - Analyse van de mythe van de geboorte van Athena 

  

11.2.2 Ideeën over de schepping van de mens 
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11.2.2.1 Verdeling van de mythe van de geboorte van Athena over de bronnen 

 
1. Athena-hymne: 

Alleen de geboorte-verrijzenis-episode. 
 

2. Theogonie: 
Alleen een verwijzing naar deze episode. 
 

3. Pindarus e.a.: 
a. Hephaistos wordt in het verhaal ingevoegd: Hij slaat met een bronzen bijl de schedel van 

Zeus open om de maagd te bevrijden, waarna ze oprijst. 
b. Prometheus wordt eveneens toegevoegd. 
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11.2.2.2 Athena als schepping en als scheppergodin 

 
Door de invoeging van Hephaistos en Prometheus wordt het verrijzenismotief verbonden met het 
scheppingsidee, dat bestaat uit de volgende elementen: 
1. Een bepaalde groep goden is aanwezig bij de plaats van de geboorte (door schepping): 

a. Zeus, Athena, Hephaistos en Prometheus als groep verraden een verband met de schepping 
van de mens, aangezien deze goden ook in de Pandora-mythen optreden. 
 

b. Athena en Pandora verrijzen beiden uit de onderwereld en lijken op elkaar in hun 
oorlogsaspect. 
 

c. Hephaistos en Prometheus figureren ook in andere bronnen als scheppers van de vrouw of 
de mensheid. 
 

2. De bijlslag die de geboorte mogelijk maakt: 
De slag met een werktuig is een deel van de schepping, waarbij het hoofd vaak eerst verschijnt. 
a. De agrarische versie van de Pandora-mythe: 

i. Roodfigurige amfora ca 440 v. Chr.: 
Epimetheus ontvangt Pandora, terwijl hij op zijn pikhouweel leunt, waarmee hij 
blijkbaar een gat in de grond heeft geslagen. 

ii. Zwartfigurige vaas: 
Twee satyrs slaan met hamers op het verrijzende hoofd van Pandora. 
 

b. De agrarische versie van de schepping van de mens in Mesopotamië: 
Enlil en de pikhouweel: 
Enlil slaat op de aarde waardoor hij een gat maakt, waaruit het hoofd der mensheid 
verschijnt. 
 

c. De verschijning van Athena’s hoofd: 
Kylix uit Vulci door de schilder Phrynos: 
Athena’s gehelmde hoofd verschijnt boven Zeus’ hoofd, terwijl Hephaistos vlucht. 
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11.2.2.3 Vereniging van het oorlogs- en verrijzenisaspect en het aspect van de 
geboorte der mensheid 

 
a. Vaststellingen: 

1. Beide aspecten komen in één mythe en één godin samen, nl. de mythe van Athena’s 
geboorte. 
 

2. Athena deelt beide aspecten met Inana/Ištar. 
Overeenkomsten: 

i. Ze zijn beiden schrikaanjagende godinnen. 
ii. Ze zijn beiden scheppergodinnen. 

(Voor Ištar geldt dit vanaf de SB-versie van het Epos van Gilgameš. 
Voor Mami/Nintu daarvóór in het obab. Epos van het Atraḫasis.) 

 
b. Commentaar 2: 

De twee aspecten komen overeen met het nemende en gevende aspect van de moedergodin. 
 
c. Betekenis van de vereniging van beide aspecten: 

1. Het aspect van de verrijzenis en van de schepping van de mensheid moeten herkenbaar 
zijn geweest en van belang voor de mythologie en de cultus. 
 

2. Ondanks de gecomprimeerde vorm van de Athena-mythe, moet deze begrepen zijn door de 
toehoorders van de hymne. 
 

3. Dezelfde ideeën bestonden reeds in Mesopotamië. 
 

4. De invoeging van de scheppingsidee kan zijn gebeurd om te herinneren aan Athena’s 
scheppingsactiviteit in de Pandora-mythe en dus aan haar belang voor de schepping en het 
voortbestaan van het menselijk ras. 
 

5. Beide aspecten horen ook bij elkaar getuige het beeld van Athena Parthenos (Pausanias): 
i. op het schild een afbeelding van de strijd van de Amazones en de Gigantomachie; 
ii. op het voetstuk een afbeelding van de geboorte van Pandora. 

 
6. Beide aspecten zijn typerend voor Athena, maar zijn misschien later in een nieuwe mythe 

gecombineerd, mogelijk pas na 570 v. Chr. (vanaf Pindarus en in de kunst), omdat 
Hephaistos niet wordt genoemd door Hesiodus en in de Homerische hymnen. 
 

7. De betekenis van de mythen van Athena als scheppergodin en als oorlogsgodin wordt 
duidelijker in het licht van de Mesopotamische mythologie. 
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12 Eindconclusies t.a.v. het verband tussen de Griekse en de Meopotamische 
mythen 
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12.1 De Mesopotamische beïnvloeding van de Griekse mythen 

 
a. Vaststelling van de Mesopotamische invloed: 

1. In de Griekse mythen van de archaïsche periode zijn invloeden vast te stellen, afkomstig 
uit Mesopotamië. Er zijn drie typen Mesopotamische mythen die parallellen hebben in de 
Homerische hymnen en de werken van Hesiodus: 

i. de mythen van het godin-en-gemaalperspectief; 
ii. de mythen van het heldenperspectief; 
iii. de mythen over de schepping van de mensheid. 

 
2. Niet alleen de Griekse dichters, maar ook hun toehoorders moeten een grondige kennis 

hebben gehad van de belangrijkste ideeën en motieven in de desbetreffende 
Mesopotamische mythen. Ondanks de complexiteit van mythen als die van Apollo en Athena 
begrepen ze die blijkbaar wel. 
 

3. De religieuze ideeën en motieven zijn in de Griekse mythen duidelijk zichtbaar en tonen 
aan dat ze begrepen werden. De verhalen zijn heel anders dan de Mesopotamische en aan 
de Griekse omgeving aangepast. 
 

4. Het Mesopotamische materiaal is bewust overgenomen en herschapen in een nieuw 
verhaal en stamt niet uit de prehistorische tijd, waarbij het langzaam werd aangepast. 

 
b. De tijd van beïnvloeding: 

1. De tijd van beïnvloeding liep van enkele generaties vóór Homerus tot ca 600. 
De mythen van Demeter en Persephone, Aphrodite en Anchises, Prometheus en Pandora 
waren reeds algemeen bekend. Ze worden terloops genoemd als achtergrondinformatie. 
Bovendien trachtten Hesiodus en Aeschylus met weinig succes de rol van Zeus te 
benadrukken, hoewel de traditie anders was. 
 

2. De mythe van Prometheus en Pandora was lang vóór Hesiodus bekend en het 
Mesopotamische materiaal is dus vóór hem geadopteerd. 
 

3. De opvolgingsmythe in de Theogonie is reeds bekend bij Homerus (750 – 700 v. Chr.) en 
sluit aan bij Hettitische en Mesopotamische mythen. Dus ook hier wordt de traditie trouw 
weergegeven. 
 

4. Hesiodus is slechts een compilator van een traditie waarvan Zeus’ suprematie deel 
uitmaakt: 

i. De opvolgingsmythe, die over de machtsstrijd van Zeus handelt, is reeds vóór Hesiodus 
en Homerus bekend. Van een nieuw religieus systeem is geen sprake. Wel benadrukt 
Hesiodus Zeus’ suprematie. 

ii. De vorm van de mythe van Zeus’ geboorte in de Theogonie lijkt op die van een 
Homerische hymne. Ook deze trek duidt op Hesiodus als compilator van een traditie 
waarin over de oorsprong van de goddelijke wereld en de kosmos gesproken wordt. 
 

5. De Homerische hymnen in de periode daarna tot het eind van de 7e eeuw hebben 
blootgestaan aan Mesopotamische invloed. De Mesopotamische religieuze opvattingen 
waren wijdverspreid en de Grieken goed bekend. 
 

6. De Mesopotamische invloed opde besproken werken heeft plaatsgehad vanaf ca 850 toen 
er hernieuwd intensief contact was met het Nabije oosten, aangezien de parallellen 
aanzienlijk in aantal en gedetailleerd zijn. Eerdere invloeden zou de parallellen hebben 
verwaterd. 
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12.2 Betekenis van de religieuze ideeën en motiven 

 
a. De invloed betreft alleen religieuze mythologische ideeën en materiaal, niet een 

Mesopotamische oorsprong van de Griekse goden. De enige godheid van oosterse oorsprong kan 
Aphrodite zijn, maar bewijzen hiervoor liggen niet in de Griekse mythen. 
 

b. Het gevolg van de Mesopotamische invloed zoals we die zien bij Hesiodus en de Homerische 
hymnen, is dat de ideeën van de Grieken over hun goden en over de oorsprong en de 
geschiedenis van de mens aanzienlijk veranderd zijn. 
 

c. Hoewel vergelijking met het Mesopotamische materiaal veel motieven en ideeën in de Griekse 
mythen verhelderen, blijft de werkelijke betekenis van deze motieven en ideeën voor de 
Mesopotamische en Griekse toehoorders ons duister. Motieven als de verrijzenis- en de 
terugkeerepisode, geluid, baden, kleden, licht, voedsel enz. hebben blijkbaar wel de mensen 
zeer aangesproken en konden daardoor tweeduizend jaar worden herhaald. 
 

d. Ook de mythen zelf geven geen verklaring voor veel motieven, zoals de donkere golf die 
tegen Delos loopt, en Delos als drijvend eiland. Veel zaken werden blijkbaar bekend 
verondersteld en worden vaak alleen terloops genoemd. De kennis over de mythische wereld 
was dus veel wijder dan wij kunnen zien, anders zouden de toehoorders de mythen niet 
begrepen hebben. 

 
e. Nader onderzoek naar de Grieks-Mesopotamische parallellen is geboden: 

1. Ook veel andere Griekse en Mesopotamische mythen dan de hier besproken, bevatten 
parallellen. Door systematische analyse kunnen ze ontdekt worden: 

i. Een grondige kennis van de ideeën in de Mesopotamische mythen en de wijze waarop ze 
uitgedrukt worden. 

ii. Kennis van de toepassing van deze ideeën in de Griekse mythen. 
2. Vooral de mythe van de geboorte van Athena moet nader onderzocht worden. Deze mythe 

bevat veel symbolen en toespelingen, waaruit blijkt dat het Griekse publiek veel kennis 
had van de ideeën die erin uitgedrukt worden. 

3. Verder bevatten de Ilias en Odysee nog veel interessant materiaal. 
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13 Concordantietabel 

 
Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de 
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V) 
 
1. Index van namen 
2. Index van categorieën en termen 
 
1. Index van namen 
 

Abzu Abzu = akk. Apsû (Mes.) (oergod)                                         [Apsu] 

Adab Adab = Udab = mod. Tell Bismayah (Sum.-Irak) (archeol. site, tZOv 
Bagdad, gvm. Wasīt) 

Adonis Adonis (1) (Αδωνις) (Gr.-NW-Sem.) (god) 

Aigipan Aegipan = gr. Aigipan (Αιγιπαν) (Gr.) (god) 

Aineias Aeneas = gr. Aineias (Αινειας) (Gr.-L/R) (myth. fig.) 

Aeschylus Aeschylus = gr. Aischylos (Αισχυλος) (Gr.) (auteur) 

Aigaios Aigaion (-os, Penglase) (Αιγαιον) (= Lasithi ?) (Gr.-Kreta) (bergtop 
in de Dicte-keten tZv Malia, O-Kreta) 

Akkad Akkad = sum. Agade (akk.) (Irak) (archeol. site, onbekende loc., 
tussen Sāmarrā en Bagdad; rijk), Akkadisch, Akkadiër 

Akkadische Akkad = sum. Agade (akk.) (Irak) (archeol. site, onbekende loc., 
tussen Sāmarrā en Bagdad; rijk), Akkadisch, Akkadiër 

Alphesiboia Alphesiboea = gr. Alphesiboia (Αλφεσιβοια) (Gr.) (moeder van 
Adonis) 

Alpheios Alpheüs = lat. Alpheus = gr. Alpheios (Αλφειος) (Gr.) (rivier(god), 
van Dabia (bij Tripoli) naar Spiatza (bij Pyrgos), westelijke 
Peloponnesus, West-Griekenland en Peloponnesos)           [Alfeios] 

Alster Alster, Bendt (auteur) 

 An [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god) 

 An. [voorafgegaan door een spatie] An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

 An, [voorafgegaan door een spatie] An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

 An) [voorafgegaan door een spatie] An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

An biedt An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

An (hemel An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

An (= An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

An schept An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

(an-gal) An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

an-gim An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

Koningin van de Hemel Anat (1): ‘Koningin van de Hemel’ (NW-Sem.) 

Anatolische Anatolië = gr. Ανατολια = lat. Anatolia = turks Anadolu ≈ Klein-Azië 
(zie aldaar) (Azië) (streek, (deel van) Aziatisch Turkije), 
Anatolisch, Anatoliër 

Anchises Anchises = gr. Agchises (Αγχισης) (Gr.) (myth. fig.) 

Anzû Anzû = Im.dugud.mušen (Mes.) (vogelmonster)                     [Anzu] 

Aphrodite Aphrodite (Αφροδιτη) (Gr.) (godin), Aphroditisch            [Afrodite] 

Cypris Aphrodite: ‘Cypris’ = gr. ‘Kypris’ (Κυπρις) (Gr.) (godin) 

Heerseres der dieren Aphrodite: ‘Heerseres der dieren’ (1) (Gr.) (godin) 

Mylitta Aphrodite: ‘Mylitta’ (2) (Μυλιττα (2)) (Herodotus) (Gr.) (godin) 

Ourania Aphrodite: ‘Urania’ = gr. ‘Ourania’ (Ουρανια) (Gr.-NW-Sem.) 
(godin)                                                             [Aphrodite Urania] 

Apollo Apollo (1) (Απολλων) (Gr.– L/R) (god), Apollinisch 

Apollonius Rhodius Apollonius van Rhodos = lat. Apollonius Rhodius = gr. Apollonios 
Rodios (Απολλωνιος ‘Ροδιος) (Gr.) (auteur) 

Arabieren Arabië = Arabisch schiereiland (Azië) (streek), Arabisch, Arabier 
(Arabisch sprekende inwoner van M.O. en N-Afrika) 
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Ares Ares (1) (Αρης) (Gr.) (god) 

Artemis Artemis (Αρτεμις) (Gr.) (godin) 

Asag Asag = akk. Asakku (Mes.) (monster)                                    [Azag] 

Ashkelon Ashkelon = hebr. ’Ašqəlon = lat. Ascalon = gr. Ασκαλων = akk. 
Isqalluna (Azië-Isr.) (topogr., tNv Gaza, ZW-Israël)         [Asjkelon, 
Askelon, Ashqelon] 

Aššur en Nergal Aššur (1) = Ašur = A-usar (Mes.) (god)            [Ashur, Asshur, Assur] 

Aššur; Aššur (1) = Ašur = A-usar (Mes.) (god)            [Ashur, Asshur, Assur] 

Aššur in Aššur (1) = Ašur = A-usar (Mes.) (god)            [Ashur, Asshur, Assur] 

Aššur en Nineve Aššur (2) = mod. Qal’at Sharqāṭ (Mes.) (archeol. site)          [Ashur, 
Assur] 

Assyriër Assyrië = < lat. Assyria = < gr. Ασσυρια = < akk. Aššūrāyu = < akk. 
Aššur (3)  (Azië) (rijk), Assyrisch, Assyriër                 [Ashur, Assur] 

Assyrische Assyrië = < lat. Assyria = < gr. Ασσυρια = < akk. Aššūrāyu = < akk. 
Aššur (3)  (Azië) (rijk), Assyrisch, Assyriër                 [Ashur, Assur] 

Asušunamir Asušunamir (Mes.) (myth. fig., een assinnu)              [Asushunamir] 

Athena Athena (1) (Αθηνα (1) e.var.) (Gr.) (godin) 

Athene Athene = lat. Athenae = gr. Athenai (Αθηναι) = ngr. Athina (Αθηνα 
(2)) (Gr.) (topogr., Attica), Atheens, Athener 

Attica Attica (1) = gr. Attike (Αττικη) (Gr.) (1. hist. streek, 2. periferie 
(groter dan de hist. streek), centraal-oostelijk Griekenland) 

Ninisinna Ba’u: Ninisinna = Nininsinna  (Mes.) (godin) 

Ninnibru Ba’u: Ninnibru (Mes.) (godin) 

vrouwe van Nippur Ba’u: Ninnibru (Mes.) (godin) 

Bad-tibira Bad-tibira = akk. Dûr-gurgurri = gr. Pantibiblos (Παντιβιβλος) = 
Patibira mod. Tell al-Madineh (Sum.-Irak) (archeol. site, tNv An 
Nāʂirīyah tussen Tall Sankarah (= Tell as-Senkereh) en Shatreh (= 
Al Shatrah = Ash Shaţrah = Shatrat al-Muntafiq), gvm. Dhī Qār) 
                                                                [Badtibira, Durgurgurri] 

Belili Bilulu ≈ akk. Belili (Mes.) (myth. fig. resp. godin) 

Bilulu Bilulu ≈ akk. Belili (Mes.) (myth. fig. resp. godin) 

Boedeker Boedeker, Deborah Dickmann (auteur) 

Borsippa Borsippa = sum. Badursiabba = akk. 1. Barzipa, 2. Tintir IIkum-KI, 3. 
Kinnir = Kinunir = mod. Birs-i-Nimrúd (sum.-akk.) (Irak) (archeol. 

site, tZWv Ḥillah,  tZOv Karbala = Kerbala, gvm. Bābil)         

[Barsippa, Birs Nimrud] 

Byblos Byblos (Βυβλος) = phoen. Gubal = Gubla = Gebal = hebr. Geval = 
eg. Kebny = mod. Jbail (Lib.-Phoen.) (topogr./archeol. site, aan 
de kust tNv Beiroet, Libanongebergte)                                 [Jbeil] 

Callimachus Callimachus = gr. Kallimachos (Καλλιμαχος) (Gr.) (auteur) 

Keleus Celeus = Keleus = gr. Keleos (Κελεος) (Gr.) (myth. koning) 

Kerberos Cerberus = gr. Kerberos (Κερβερος) (Gr.) (hellehond) 

Cilicië Cilicië = lat. Cilicia = gr. Kilikia (Κιλικια) = turk. Kilikya (Turk.-Gr.) 
(streek, ZO-Anatolië, tussen Alanya en Antiochië, en tZv de 
Taurus)                                                                             [Kilikië] 

Clay Clay, Jenny Strauss (auteur) 

Cooper Cooper, Jerrold (auteur) 

Crisische Crisa (Κρισα) = mod. Chrisso (Χρισσο) (Gr.) (topogr./archeol. site 
(tZv Chrisso), tWv Delphi, Centraal-Griekenland ), Crisiër, Crisisch 

Crisa Crisa = gr. Krisa (Κρισα) = ngr. Chrisso (Χρισσο) (Gr.) 
(topogr./archeol. site (tZv Chrisso), tWv Delphi, Centraal-
Griekenland ), Crisiër, Crisisch 

Kronos Cronus = gr. Kronos (Κρονος) (Gr.) (titan) 

Cumae Cumae = it. Cuma = gr. Kyme = Kyma = Kymai (Κυμη = Κυμα = 
Κυμαι) (It.) (archeol. site, tWv Napels, Campanië) 

Cyllene Cyllene = gr. Kyllene (Κυλληνη) = gr. Zereia (Ζηρεια) (Gr.) (berg, 
tZv Derveni en tNWv Stymphalia, NW-Peloponnesus, Peloponnesos) 
                                                                               [Killini, Ziria] 
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Cynthus Cynthus = gr. Kynthos (Κυνθος) (Gr.) (berg, op het eil. Delos tZWv 
het eil. Mykonos, Zuid-Egeïsche eilanden)                        [Kinthos] 

Cyprus Cyprus = gr. Kypros (Κυπρος) (Gr.-Cyprus) (eiland, oostelijke MZ), 
Cyprisch (Cypriotisch), Cyprioot 

Cythera Cythera = gr. Kythera (Κυθηρα) (Gr.) (eiland, tZOv Peloponnesus, 
Attica (Eilanden))                                                                                
[Kithira] 

Dagan roept Dagān = sum. dda-gan = akk. Da-gan = Dagana / Daganu = ugar. 
dgn (Dāgūn) = hebr. Dāgōn (NW-Sem.-Mes.) (god)  
                                                                 [Dagan, Dagun, Dagon] 

Damu Damu (Mes.) (god) 

wilde stier Damu: ‘Wilde stier’ (Mes.) 

Deliërs Delos (Δηλος) (Gr.) (eiland, tZWv Mykonos tZOv Attica, Zuid-
Egeïsche eilanden), Delisch, Deliër                                      [Dilos] 

Delos Delos (Δηλος) (Gr.) (eiland, tZWv Mykonos tZOv Attica, Zuid-
Egeïsche eilanden), Delisch, Deliër                                      [Dilos] 

Delphi Delphi = gr. Delphoi (Δελφοι) = Pytho (Πυθω) (Gr.) 
(topogr./archeol. site (tNOv Delphi (dorp)), Centraal-
Griekenland), Delphisch, Delphiër, Pythisch, Pythiër  

Pythische Delphi = gr. Delphoi (Δελφοι) = Pytho (Πυθω) (Gr.) 
(topogr./archeol. site (tNOv Delphi (dorp)), Centraal-
Griekenland), Delphisch, Delphiër, Pythisch, Pythiër  

Delphyne Delphyne (Δελφυνη) (Gr.) (vr. slangenmonster)             [Delphyna] 

Δελφυνη Delphyne (Δελφυνη) (Gr.) (vr. slangenmonster)             [Delphyna] 

Δελφυνης Delphynes (Δελφυνης) (Gr.) (mann. slangenmonster) 

Demeter Demeter (Δημητηρ) (Gr.) (godin) 

Anesidora Demeter: ‘Anesidora’ (2) (Ανησιδωρα (2)) (Gr.) (godin) 

Demophon Demophon (Δημοφων) (Gr.) (myth. fig.; zoon van Celeus en 
Metanira) 

Dicte Dicte (Δικτη) = Lasithiotika Ore (Λασιθιωτικα Ορη) (Gr.-Kreta) 
(gebergte, tZv Malia, O-Kreta), Dictaeus, Diktaios (Δικταιος) zie 
m.n. Zeus (Gr.) (god)                                 [Dikti, Lasithiotika Ori] 

Inana trekt de kleding aan op het eiland Dilmun (1) = Tilmun = Telmun = mod. Bahrein (Azië) 
((paradijs)eiland) 

Dilmun, waar zijn Dilmun (1) = Tilmun = Telmun = mod. Bahrein (Azië) 
((paradijs)eiland) 

woud van Dilmun Dilmun (2) = Tilmun = Telmun (Azië) (onbekende of myth. berg) 

Diomedes Diomedes (1) (Διομηδης (1)) (Gr.) (Trojaanse held, zoon van 
Tydeus en Deïpyle) 

Dionysische Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch  

Dionysos Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch  

Dumuzid Dumuzid (1) (sum.) = akk. Du’zu = Dūzu = hebr. Tammûz (Mes.) 
(god)                                                                   [Duzu, Tammuz] 

Duttur Duttur = Durtur = Turdur = Sirtur = Sirtir (Mes.) (godin) 

Sirtur Duttur = Durtur = Turdur = Sirtur = Sirtir (Mes.) (godin) 

Ebiḫ Ebiḫ = mod. Jebel Hamrin = arab. Jabāl Hamrīn (Irak) (bergketen, 
tZv Kirkuk)                                                    [Ebih, Jabal Hamrin] 

Egime Egime (Mes.) (godin) 

Egypte Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk. 

Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.) 

(land), Egyptisch, Egyptenaar 

Eileithyia Eileithyia (Ειλειθυια) = Eleuthuia (Ελευθυια) = Eleuthia (Ελευθια) 
(Kreta) = myc. Ereutija (e-re-u-ti-ja) = Elusia (Ελυσια) (Pelop.) = 
Eleutho (Ελευθω) (bij Pindarus) = lat. Ilithyia (Gr.-Myc.) (godin) 

Elam Elam = elam. Haltamti = sum. Elama, Nimma = akk. Elamū = gr. 
Susiana (Σουσιανα) (Azië) (vrm. rijk), Elamitisch, Elamiet 
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Eleusiër Eleusis (1) (Ελευσις (1)) = ngr. Elefsina (Ελευσινα) (Gr.) 
(topogr./archeol. site, aan de Golf van Elefsina tNWv Athene, 
Attica), Eleusinisch, Eleusiër 

Eleusis Eleusis (1) (Ελευσις (1)) = ngr. Elefsina (Ελευσινα) (Gr.) 
(topogr./archeol. site, aan de Golf van Elefsina tNWv Athene, 
Attica), Eleusinisch, Eleusiër 

koning Eleusis Eleusis (2) (Ελευσις (2)) (Gr.) (koning, zoon van Hermes en Daeira) 

Enbilulu Enbilulu (Mes.) (god) 

Enḫeduana Enḫeduana (Mes.) (priesteres en koningsdochter) 

Ea Enki (sum.) = Nudimmud = akk. Ea = Niššiku (Mes.) (god) 
                                                                       [Nishshiku, Nissiku] 

Enki Enki (sum.) = Nudimmud = akk. Ea = Niššiku (Mes.) (god) 
                                                                       [Nishshiku, Nissiku] 

Enlil Enlil = Nunamnir = akk. Ellil = gr. Illinos (Ιλλινος) (Damascius) 
(Mes.) (god) 

heer van hemel en aarde Enlil: ‘Heer van hemel en aarde’ (Mes.) (god) 

heer van overvloed Enlil: ‘Heer van overvloed’ (Mes.) (god) 

Lugal kur-kur-ra Enlil: ‘Lugal kur-kur-ra’ (1) (Mes.) (god)           [Lugal kurkurra] 

Enšag Enšag = Enzag = Inzak = Ninzaga (Mes.) (god)          [Ensag, Enshag] 

Epimetheus Epimetheus (Επιμηθευς) (Gr.) (titan) 

Ereškigala Ereškigala (Mes.) (godin)                                             [Ereshkigal] 

Irkalla Ereškigala: ‘Irkalla’ (Mes.) (godin) 

Eridu Eridu = Eridug = akk. Irîtu = mod. Tell Abu Shahrain (Sum.-Irak) 
(archeol. site, tZWv An Nāʂirīyah, gvm. Dhī Qār)                        
[Iritu] 

Eridu-kanaal Eridu-kanaal (Irak) (kanaal, onbekende archeol. site, tZWv An 
Nāʂirīyah, gvm. Dhī Qār) 

Etna Etna (1) (It.) (berg, NO-Sicilië) 

Eubouleus Eubuleus = gr. Eubouleus (Ευβουλευς) = Euboulos (Ευβουλος)  = 
Eubouleos (Ευβουλεος) = Eubolos (Ευβολος) (Gr.) (god) 

Eufraat Eufraat = gr. Euphrates (Ευφρατης) = operz. Ufrātu = elam. Ú-ip-
ra-tu-iš = sum. Buranuna = akk. Purattu = Purantu = (later ook:) 
Araḫtu (Turk.-Syr.-Irak) (rivier, westelijk van de Tigris, van het 
gebied tNv Van-meer naar de Perzische Golf)     [Euphraat, Ufratu, 
Arahtu] 

Euripides Euripides (Ευριπιδης) (Gr.) (auteur) 

Ašnan Ezina = Ezinu (sum.) = akk. Ašnan = dŠE.TIR (Mes.) (godin)  
                                                                            [Ashnan, Asnan] 

Friedrich Friedrich (2), Paul (auteur) 

Gaia Gaea = gr. Gaia = Gaie = Ge = Ga ((ep.) Γαια = (poët.) Γαιη = att. 
Γη = dor. Γα) (Gr.) (godin)  

Ge, de aarde Gaea = gr. Gaia = Gaie = Ge = Ga ((ep.) Γαια = (poët.) Γαιη = att. 
Γη = dor. Γα) (Gr.) (godin)  

Anesidora Gaea: ‘Anesidora’ (3) (Ανησιδωρα (3)) (Gr.) (godin) 

Γη Πανδωρε Gaea: ‘Pandora’ (3) (Πανδωρα (3)) (Gr.) (godin) 

Ĝeštinana Ĝeštinana = Ĝeštinanna (Mes.) (godin)   [Geshtinana, Geshtinanna] 

Ama-Ĝeštin Ĝeštinana: ‘Ama-Ĝeštin’ = ‘Ama-Ĝeštinana’ = ‘Ama-Ĝeštinanna’ 
(Mes.) (godin)             [Ama-Geshtin, Amageshtin, Amageshtinana, 
Amageshtinanna, Ama-Geshtinana, Ama-Geshtinanna] 

Gilgameš Gilgameš = Bilgameš (Mes.) (koning)           [Gilgamesh, Bilgamesh] 

Graikos Graecus = gr. Graikos (Γραικος) (Gr.) (myth. fig.; zoon van Zeus en 
Pandora (2)) 

Grieks Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Grieken Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 
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Gudea Gudea van Lagaš (Mes.) (koning)                      [Gudea van Lagash] 

Kutû Gudua (sum.) = akk. Kutû = Kutâ = Kūtuna = alg./bijb. Kutha = 
hebr. Kût = mod. Tell Ibrāhīm (Sum.-Irak) (1. archeol. site, tNOv 
Babylon, gvm. Bābil, 2. zie Dodenrijk) [Cutha, Kutu, Kuta, Kutuna, 
Tell Ibrahim] 

Gunura Gunura (Mes.) (god, als man van Nininsina; godin, als zuster van 
Damu) 

Adad Hadad = ugar./kan. Haddu = Hadda = Hadad = akk. Adad = Addu = 
sum. Iškur (latere identificatie) (NW-Sem.) + (Mes.) (god)  
                                                                               [Ishkur, Iskur] 

Ishkur Hadad = ugar./kan. Haddu = Hadda = Hadad = akk. Adad = Addu = 
sum. Iškur (latere identificatie) (NW-Sem.) + (Mes.) (god)  
                                                                               [Ishkur, Iskur] 

Hades Hades (att.) = Haides = hom./ion. Aïdes = (overige) Aidoneus = 
*Aïs (Άδης = Άιδης = Αΐδης = Αϊδωνευς = *Αϊς (< bijv. gen. Αϊδος)) 
(Gr.) (1. god van het dodenrijk en ontvoerder van Persephone, 2. 
dodenrijk, woonplaats van Hades en Persephone) 

Haimos Haemus = gr. Haimos (Αίμος) = nl. Balkangebergte = bulg. Stara 
Planina (Gr.-Bulg.) (gebergte, tNv Sofia, N-Bulgarije) 

Hašur-gebergte Hašur-gebergte (Azië) (onbekende met ceders bedekte berg)  
                                                                                       [Hashur] 

Casios Ḫazzi = Ḫazi (hurr.) = hebr. Ṣāp̅ōn = Ṣāfôn = Tsāfōn = bijb. (Richt. 

12:1) nl. Zafon = eng. Zaphon = ugar. șpn = (transcr.) Ṣapon = 

Ṣapānu = Ṣapūnu = gr. Kasion Oros (Κασιον Ορος) = gr. (Phil.) 

Kassion (Κασσιον) = lat. Casius Mons = Parlerius Mons = syr. Ğebel 
al-Aqra = Jebel al-Aqra‘ = turk. Cebel i-Akra = mod. turk. Kel Dağ 
(Turk.-NW-Sem.-H/H) (berg(god), op de grens met Syrië, prov. 
Hatay, Akdeniz Bölgesi); als myth. fig.: Cassius = gr. Kassios 
(Κασσιος) (Gr.-Phoen.) 
          [Hazzi, Hazi, Jebel el-Aqra‘, Jabal al-Aqra‘, Jebel el ’Aqra‘, 

Sapan, Sapān, Ṣapān, Saphon, Safon, Ṣapunu, Kel Dag] 

Hekate Hecate = gr. Hekate (Έκατη) (Gr.) (godin) 

Heidel Heidel, Alexander (auteur) 

Helios Helius = gr. Helios (Ήλιος) = hom. Èelios (Ηελιος) (Gr.) (god)  

zoon van Hyperion Helius = gr. Helios (Ήλιος) = hom. Èelios (Ηελιος) (Gr.) (god)  

Hellen Hellen (Έλλην) (Gr.) (myth. fig.) 

Hephaistos Hephaestus = gr. Hephaistos (Ήφαιστος) (Gr.) (god) 

Hera [+ spatie] Hera = Here (Ήρα = ion. en hom. Ήρη) (Gr.) (godin)  

Hera. Hera = Here (Ήρα = ion. en hom. Ήρη) (Gr.) (godin)  

Hera, Hera = Here (Ήρα = ion. en hom. Ήρη) (Gr.) (godin)  

Heracles Hercules: Herakles (1) (Ήρακλης (1)) (Gr.) (half)god) 

Hermes Hermes (1) (Έρμης) = ep. Hermeias (Έρμειας) = dor. Hermas 
(Έρμας) = (Hes.) Hermaon (Έρμαων) = myc. (dat.) e-ma-a2 = e-
ma-ha = *hermāhās (Beekes) (Gr.) (god) 

Bode van Hades Hermes (1): ‘Bode van Hades’ (Gr.) 

Heer der wilde dieren Hermes (1): ‘Heer der wilde dieren’ (Gr.) 

Heer van de vogels van het noodlot Hermes (1): ‘Heer van de vogels van het noodlot’ (Gr.) 

Heer van het vee Hermes (1): ‘Heer van het vee’ (Gr.) 

Herodotus Herodotus = gr. Herodotos (Ήροδοτος) (Gr.) (auteur) 

Hesiodus Hesiodus = gr. Hesiodos (Ήσιοδος) (Gr.) (auteur) 

Hettieten Hettieten (Azië-H/H) (volk, in Klein-Azië en N-Syrië), Hettiet, 
Hettitisch; Hett. taal: hett. našili = nešili = nešumnili = nl. 
Nesitisch                               [Hethieten, Hittieten, neshili, nesili] 

Hettitische Hettieten (Azië-H/H) (volk, in Klein-Azië en N-Syrië), Hettiet, 
Hettitisch; Hett. taal: hett. našili = nešili = nešumnili = nl. 
Nesitisch                               [Hethieten, Hittieten, neshili, nesili] 

Hibi Hihi = Hehe = Hibi (Penglase) (Syr. of Elam) (berg) 

Homerische Homerus = gr. Homeros (Όμηρος) (Gr.) (auteur), Homerisch 



Griekse mythen en Mesopotamië 

  

Hurritisch Hurrieten = cun. Ḫu-ur-ri = hett. Hurlaš = eg. ḪꜢrw = (Ras Shamra-

tekst) eg. Ḫri̯ = hebr. Ḥōrî = Sept. (Gen. 34: 2) gr. Chorraios 

(Χορραιος)  = Sept. (Gen. 36: 29-30) gr. Chorrei (Χορρει) = Chorri 
(Χορρι) = bijb. nl. Heviet resp. Horieten (Azië-H/H) (volk), 
Hurritisch = hett. ḫurlili (taal)                                        [Hurriërs, 

Khurrieten, Choerrieten, Khurri, Ḫurri, Hurri, Hourri, Chorraioi] 

Hyginus Hyginus Mythographus (L/R) (auteur) 

Hyperion Hyperion (Ύπεριων) (Gr.) (titan) 

berg Ida Ida (2) = gr. Ide (2) (Ιδη (2)) = mod. turk. Kazdağ (Turk.-Gr.- 
Phryg.) (berg, tNOv Lesbos en tNv Akçay, Marmara Bölgesi)  
                                                                                      [Kazdagi] 

Iddin-Dagāns Iddin-Dagān (Mes.) (koning)                                      [Iddin-Dagan] 

Igišuba Igišuba (Mes.) (god)                             [Igi-Šuba, Igishuba, Igisuba] 

Illuyanka Illuyanka = hett. MUŠ.Illuyankaš (H/H) (draak) 
                                                                   [Illujanka, Illuyankas] 

Inana Inana (sum.) = Innin = (latere ident.) Ištar (1) (akk.) = (ouder) 
Eštar (Mes.) (godin, dochter van Anu of Sîn) 
                                                                 [Inanna, Ishtar, Eshtar] 

Ištar Inana (sum.) = Innin = (latere ident.) Ištar (1) (akk.) = (ouder) 
Eštar (Mes.) (godin, dochter van Anu of Sîn) 
                                                                 [Inanna, Ishtar, Eshtar] 

Ištar, de Grote Godin Inana = Ištar (1): ‘Bēltu rabītu’ (Mes.) (godin) 

Heerseres der dieren Inana = Ištar (1): ‘Heerseres der dieren’ (3) (Mes.) (godin) 

Ninegala Inana = Ištar (1): ‘Ninegala’ (Mes.) (godin) 

Koningin van de Hemel Inana = Ištar (1): ‘Šarrat Šamê’ (‘Koningin van de Hemel’) (Mes.) 
(godin)                                             [Sharrat Shame, Sarrat Same] 

Astarte Inana = Ištar (1): Astarte (1) = gr. Ασταρτη = akk. Aštartu (1) = 

ugar. ʻAṯtart = phoen. Aštart = hebr. ʻAštōret = pl. ʻAštārōt (1) 

(NW-Sem.) (godin)     [Ashtartu, Athtart, Ashtart, Ashtoreth, 
Ashtaroth, Astoret, Astarot] 

Aštārōt Inana = Ištar (1): Astarte (1) = gr. Ασταρτη = akk. Aštartu (1) = 

ugar. ʻAṯtart = phoen. Aštart = hebr. ʻAštōret = pl. ʻAštārōt (1) 

(NW-Sem.) (godin)     [Ashtartu, Athtart, Ashtart, Ashtoreth, 
Ashtaroth, Astoret, Astarot] 

Inara Inar (hatt.) = hett. Inara (H/H) (godin) 

IE oorsprong Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

proto-IE Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

Inopos Inopus = gr. Inopos (Ινωπος) (Gr.) (rivier/bron, tOv de haven van 
Delos, Zuid-Egeïsche Eilanden) 

Perzen Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz. 
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris = 
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch, 
Pers (Ir.)                        [Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris] 

Iris wordt Iris (Ιρις) (Gr.) (godin/personificatie van de regenboog) 

Iris en Iris (Ιρις) (Gr.) (godin/personificatie van de regenboog) 

 Iris [voorafgegaan door een spatie] Iris (Ιρις) (Gr.) (godin/personificatie van de regenboog) 

Isimud Isimud = Isinu = akk. Usmû = Usumû = Uzumia (Mes.) (god)  
                                                                             [Usmu, Usumu] 

Isin. Isin = mod. Išān al-Baḥrīyāt (Sum.-Irak) (archeol. site, tZv Nippur, 
gvm. Al-Qādisiyah)                                [Ishan al-Bahriyat] 

Isin-Larsa Isin = mod. Išān al-Baḥrīyāt (Sum.-Irak) (archeol. site, tZv Nippur, 
gvm. Al-Qādisiyah)                                [Ishan al-Bahriyat] 

 Isis [voorafgegaan door een spatie] Isis (1) = gr. Ισις = eg. ꜣst = Aset = Auset = Eset = kopt. Ⲏⲥⲉ = Ⲏⲥⲓ 
(Eg.) (godin) 
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Ištaran Ištaran (Mes.) (god)                                                        [Ishtaran] 

Jacobsen Jacobsen (2), Thorkild (auteur)                        [Thorkild Jacobsen] 

Iapetos Japetus = lat. Iapetus = gr. Iapetos (Ιαπετος) (Gr.) (titan) 

Nimrud Kalḫu = gr. Chalach (Χαλαχ) = mod. Nimrud (Irak) (archeol. site, 

tNv Mosul, gvm. Nineveh)  

              [Chalak, Kalach, Kalhu, Kalḫa, Kalḫi, Kalha, Kalhi, Kalah] 

Kalhu Kalḫu = gr. Chalach (Χαλαχ) = mod. Nimrud (Irak-Ass.) (archeol. 

site, tNv Mosul, gvm. Nineveh)  

              [Chalak, Kalach, Kalhu, Kalḫa, Kalḫi, Kalha, Kalhi, Kalah] 

Kaukasus Kaukasus = Kaukasië (Eur.-Azië) (streek en gebergte, omvattend 
delen van Zuid-Rusland, Georgië, Armenië en Azebeidzjan), 
Kaukasisch, Kaukasiër 

Buccellati Kelly-Buccellati, Marilyn (auteur) 

Kingu Kingu = Qingu (Mes.) (god) 

Qingu Kingu = Qingu (Mes.) (god) 

Kiš Kiš = akk. Kiššatu = mod. Tell el-Uheymir = Tall al-Uḥaymir 
(e.var.) (Sum.-Irak) (archeol. site, tOv Ḥillah, gvm. Bābil)   [Kish] 

Klein-Azië Klein-Azië = gr. Μικρα Ασια = lat. Asia Minor = eig. Anatolië (zie 
aldaar), maar in de doc. gebruikt voor heel het gebied van het 
huidige Turkije (Azië) (streek, (deel van) Aziatisch Turkije), Klein-
Aziatisch, Klein-Aziaat 

Corinthe Korinthe = Corinthe = lat. Corinthus = gr. Korinthos (Κορινθος) 
(Gr.) (topogr., NO-Peloponnesus, Peloponnesos) 

Kreta Kreta = lat. Creta = gr. Krete (Κρητη) (Gr.-Kreta-Myc.) (eiland en 
periferie), Kretenzisch, Kretenzer                                        [Kriti] 

Kretensers Kreta = lat. Creta = gr. Krete (Κρητη) (Gr.-Kreta-Myc.) (eiland en 
periferie), Kretenzisch, Kretenzer                                        [Kriti] 

Heerseres der dieren Kubaba (1): Cybele: ‘Heerseres der dieren’ (2) (Phryg.) (godin) 

Μητηρ Ορειης Kubaba (1): Cybele: ‘Meter Oreies’ (Μητηρ Ορειης) (Phryg.) 
(godin) 

Kybele in Phrygië Kubaba (1): Cybele: Kubeleya = Kubileya (Phryg.) (godin) 

Kybele overgenomen Kubaba (1): Cybele: Kubeleya = Kubileya (Phryg.) (godin) 

Kybele, de Phrygisch-Anatolische Kubaba (1): Cybele: Kubeleya = Kubileya (Phryg.) (godin) 

Phrygische godin Kybele Kubaba (1): Cybele: Kubeleya = Kubileya (Phryg.) (godin) 

Kybele, de Phrygisch-Anatolische Grote Kubaba (1): Cybele: Kubeleya = Kubileya (Phryg.) (godin) 

Kybele in de Dionysische cultus Kubaba (1): Cybele: Kybele (Κυβελη) = Kybelis (Κυβελις) (Gr.-Lyd.) 

Kybele wordt als zodanig opgenomen Kubaba (1): Cybele: Kybele (Κυβελη) = Kybelis (Κυβελις) (Gr.-Lyd.) 

Kumarbi Kumarbi = Kumarpi = Kumarwe (H/H) (god) 

Lagaš Lagaš = mod. Tell al-Hiba (Sum.-Irak) (archeol. site, tOv Shatreh 
(= Al Shatrah = Ash Shaţrah = Shatrat al-Muntafiq), gvm. Dhī Qār) 
                                                                                       [Lagash] 

Laḫar Laḫar (Mes.) (god)                                                             [Lahar] 

Latinos Latinus = gr. Latinos (Λατινος) (Gr.) (myth. fig.; broer van Graecus 
bij Hesiodus) 

Latijnen Latium = mod. Lazio (It.) (regio), Latinus (Latijn(s), Latijn) 

Leto Latona = Leto (Λετω, Λατω) (Gr.) (godin) 

Lil ‘wind’ Lil = akk. Lilû = Lullû = Mululîl = Nesu (Mes.) (god)        [Lilu, Lullu, 
Mululil] 

ook lil Lil = akk. Lilû = Lullû = Mululîl = Nesu (Mes.) (god)        [Lilu, Lullu, 
Mululil] 

Lil - Ninḫursaĝ Lil = akk. Lilû = Lullû = Mululîl = Nesu (Mes.) (god)        [Lilu, Lullu, 
Mululil] 

Lulal Lulal (Mes.) (god) 

Lyktos Lyctus = Lyttus = gr. Lyktos (Λυκτος) = gr. Lyttos (Λυττος) = dor. 
Karnessopolis (Καρνησσοπολις) =  (ngr. ook) Lytto (Λυττο) = myc. 
ru-ki-to = eg. Rikata (Gr.-Kreta) (topogr./archeol. site (Xydas 
(Ξυδας), tNOv Lyctus (dorp)), tOv Kastelli (tZv Chersonissos), 
Midden-Kreta)      [Liktos, Littos, Litto, Xidas] 
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Makedon Macedon = Makedon = Makednos (Μακεδων = Μακεδνος) (Gr.) 
(myth. fig.) 

Macedoniërs Macedonië (Μακεδονια) (Gr.-Balkan) (streek/vrm. koninkrijk), 
Macedonisch, Macedoniër 

Maia Maia (1) (Μαια = Μαιας = Μαιη) (Gr.) (godin) 

Marduk Marduk = akk. logogr. dAmass.R.UD = dAmass.R.UTU  = aram. 

Mrōḏāḵ = hebr. Merōḏaḵ = bijb. nl. (Jer. 50:2) Merodach = bijb. 

Vulg. lat. Merodach = bijb. Sept. gr. Marodach (Μαρωδαχ) (Mes.) 

(god)                                                                [Merodak, Mrodak] 
Mekone Mecone (Μηκωνη) (Hesiodus) = Aigialeia (Αιγιαλεια) (Pausanias) = 

Telchinia (Τελχινια) (Eustathios v. Thess. en Steph. v. Byz.) = 
Sicyon (Σικυων) = mod. Vasiliko (Βασιλικο) (Gr.) (topogr./archeol. 
site, bij Kiato tNWv Korinthe, NO-Peloponnesos)  [Mekone, Sikyon] 

Melische Meliërs (Gr.) (bronzen ras der mensen, voortgekomen uit essen of 
dier nymfen, de Meliai), Melisch  [vgl. Geest: nimf: esnimf: 
Melische nimf (Μελιαι (alleen pl.)) (Gr.)] 

Meliërs Meliërs (Gr.) (bronzen ras der mensen, voortgekomen uit essen of 
dier nymfen, de Meliai), Melisch  [vgl. Geest: nimf: esnimf: 
Melische nimf (Μελιαι (alleen pl.)) (Gr.)] 

Menelaos Menelaüs = lat. Menelaus = gr. Menelaos (Μενελαος) (Gr.) (koning, 
zoon van Atreus) 

Mesop Mesopotamië = aram. Bêṯ Nahrayn = Bêṯ Nahrawwāṯā = Meṣʿaṯ 
Nahrawwāṯā = gr. (Polybius) Mesopotamia (Μεσοποταμια) = hebr. 

ʼĂrâm Nahărayim (= N-Mesopotamië) = arab. (Bilād mā) Bayn Al-
Nahrayn = Bilād ar-Rāfidayn (Azië) (hist. streek, gelegen tussen de 
r. Eufraat en Tigris, NO-Syrië en Irak), Mesopotamisch = aram. 
Nahrāyā, Mesopotamiër                       [Beth Nahrin, Beth Nahrain, 
Bet Nahrayn, Bilād mā bayn Al-Nahrayn, Bilad ar-Rafidayn] 

Metaneira Metanira = Metaneira (Μετανειρα) = Meganeira (Μεγανειρα) (Gr.) 
(myth. fig.; vrouw van Celeus) 

Midden-Oosten Midden-Oosten = Nabije Oosten (Azië) (streek, van Egypte, Turkije 
en Arabië tot en met Iran), Midden-Oosters 

Nabije Oosten Midden-Oosten = Nabije Oosten (Azië) (streek, van Egypte, Turkije 
en Arabië tot en met Iran), Midden-Oosters 

Mondi Mondi, Robert (auteur) 

Myceense Mycene = lat. Mycenae = gr. Mykene (Μυκηνη) = Mykenai 
(Μυκηναι) (Gr.) (archeol. site, tNOv Mykines = vrm. Charvati (tNv 
Argos), NO-Peloponnesus, Peloponnesos), Myceens, Mycener 

Smyrna Myrrha = Smyrna (2) (Μυρρα = Σμυρνα (2)) (Gr.) (myth. fig.; 
moeder van Adonis) 

Nabu Nabû = bijb. Nebo (2) (Mes.) (god)           [Nabu, Nabium, Nabianu] 

Namtar Namtar = Namtaru = Namtara (Mes.) (god) 

Nanna Nanna (2) = Dilimbabbar = Ašimbabbar = (latere ident.) akk. Su’en 
= Sîn (Mes.) (god)                  [Nannar, Ashimbabbar, Nanna-Su’en, 
Nanna-Suen, Sin] 

Nanna-Su’en Nanna (2) = Dilimbabbar = Ašimbabbar = (latere ident.) akk. Su’en 
= Sîn (Mes.) (god)                  [Nannar, Ashimbabbar, Nanna-Su’en, 
Nanna-Suen, Sin] 

Sîn [+ spatie] Nanna (2) = Dilimbabbar = Ašimbabbar = (latere ident.) akk. Su’en 
= Sîn (Mes.) (god)                  [Nannar, Ashimbabbar, Nanna-Su’en, 
Nanna-Suen, Sin] 

Sîn) Nanna (2) = Dilimbabbar = Ašimbabbar = (latere ident.) akk. Su’en 
= Sîn (Mes.) (god)                  [Nannar, Ashimbabbar, Nanna-Su’en, 
Nanna-Suen, Sin] 

Sîns Nanna (2) = Dilimbabbar = Ašimbabbar = (latere ident.) akk. Su’en 
= Sîn (Mes.) (god)                  [Nannar, Ashimbabbar, Nanna-Su’en, 
Nanna-Suen, Sin] 

Narcissus Narcissus (Ναρκισσος) (Gr.) (myth. fig.) 
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Nergal Nergal = Nerigal = Nirgal = cun. (ebl.) dKIŠ.UNU = (later) akk. 
dKIŠ.UNU.GAL = dGÌR.UNU.GAL = (later) mbab. dU.GUR (3) (bron: 
RIA) (Mes.) (god)                                                                 [Ugur] 

Erra) Nergal: Erra = Irra = hett. Jarri (Mes.) (god) 

Errakal Nergal: Errakal = Erragal = Erakal (Mes.) (god) 

Neti Neti = akk. Nedu (Mes.) (god) 

Ninazu Ninazu = Ninasu (Mes.) (god) 

Nineve Nineve = lat. Ninive = akk. Ninua = Ninâ = bab. Ninuwā = arab. 
Nīnawā = hebr. Nīnewēh = Nînevêh = ir. Nainavā = gr. Nineue 
(Νινευη) = kurd. Neynewa = syr.-aram. Nīnwē (Irak) 
(topogr./archeol. site, op de oostoever van de stad Mosul, gvm. 
Nineveh)  
          [Nina, Ninuwa, Nineweh, Nineveh, Ninawa, Nainava, Ninwe] 

Ningal Ningal = akk. Nikkal (Mes.) (godin) 

Ningišzida Ningišzida = Ningizzida = (dial.) Umunmuzzida (Mes.) (god) 
                          [Ningishzida, Ningishzidda, Niggissida, Nikkissida] 

Ninḫursaĝ Ninḫursaĝ (1) = cun. dNIN.ḪUR.SAG.GÁ (1) (Mes.) (godin)  

                         [Ninḫursaĝa, Ninhursag, Ninkharsag, Ninhursanga] 

‘Vrouwe van de ḫur Ninḫursaĝ (1) = cun. dNIN.ḪUR.SAG.GÁ (1) (Mes.) (godin)  

                         [Ninḫursaĝa, Ninhursag, Ninkharsag, Ninhursanga] 

Bēlet ilī Ninḫursaĝ (1): ‘Bēlet ilī’ (akk.) (Mes.)                             [Belet-ili] 

Meesteres der Goden Ninḫursaĝ (1): ‘Bēlet ilī’ (akk.) (Mes.) (godin)                  [Belet-ili] 

Aruru Ninḫursaĝ (1): Aruru (Mes.) (godin) 

Diĝirmaḫ Ninḫursaĝ (1): Diĝirmaḫ (Mes.) (godin)                             [Digirmah] 

Mami Ninḫursaĝ (1): Mami = Mamma (Mes.) (godin) 

Ninmaḫ Ninḫursaĝ (1): Ninmaḫ (Mes.) (godin)                               [Ninmah] 

Ninmenna Ninḫursaĝ (1): Ninmenna = Ninmena = Nin Me En (Mes.) (godin) 

Nintu Ninḫursaĝ (1): Nintu (Mes.) (godin) 

Ninlil Ninlil = cun. dNIN.KID = Sud = logogr. dŠU.KUR.RU = akk. 
Mulliltu(m) = nass. Mullissu = oaram. mlš =  gr. Mylitta (1) (Μυλιττα 
(1)) (bron: RIA) (Mes.) (godin)                                [Mullitum, mls] 

Ninšubur Ninšubur = Ninšubar = Nincubura (Mes.) (god bij An; godin bij 
Inana)                                                        [Ninshubur, Ninshubar] 

Papsukkal Ninšubur: Papsukkal (Mes.) (god) 

Ninurta Ninurta = cun. dNIN.IB = dNIN.URTA (1) = mbab./mass. dMAŠ = 
aram. ’nrt = ’nwšt = nass. Inurta = Nurti = Urti = Urtu (Mes.) (god)  
                                                                       [dNin-urta, dNIN-IB] 

grote stier van de kur Ninurta: ‘Am gal kur-ra’ (Mes.) (god) 

gehoornde wilde stier Ninurta: ‘Am si mú-e?’ (Mes.) (god)                            [Am si mu-e] 

an-gim dím-ma Ninurta: ‘An-gim dím-ma’ (Mes.) (god)                    [Angim dimma] 

En-líl-gim dím-ma Ninurta: ‘dEn-líl-gim dím-ma’ (Mes.) (god)        [En-lil-gim dim-ma] 

Lugal kur-kur-ra Ninurta: ‘Lugal kur-kur-ra’ (2) (Mes.) (god) 

wilde ram Ninurta: ‘Šeg9’ (Mes.) (god)                                                 [Seg9] 

Ninĝirsu Ninurta: Ninĝirsu (Mes.) (god)                                         [Ningirsu] 

Nippur Nippur = sum. Nibru = cun. EN.LÍLKI = akk. Nibbur (Irak) (archeol. 
site, tNv Afak (tNOv Al Diwaniyah), gvm. Al-Qādisiyah) 

Nusku Nusku = Nuska (Mes.) (god) 

Girra Nusku: Gibil = akk. Gerra = Girra = Girru (latere identificatie) 
(Mes.) (god) 

Oceaan Oceanus = gr. Okeanos (Ωκεανος) (Gr.) (god/personificatie 
wereldomspannende rivier) 

Odysseus Odysseus (Οδυσσευς = Οδυσευς) = lat. Ulixes (Gr.) (koning, zoon 
van Laërtes)                                                                 [Odusseus] 

Olympische Olympus (Ολυμπος, ep. Ουλυμπος) (Gr.) (1. berg, 2. 
godenwoning), Olympisch, Olympiër (Ολυμπιος) 

Olympus Olympus (Ολυμπος, ep. Ουλυμπος) (Gr.) (1. berg, 2. 
godenwoning), Olympisch, Olympiër (Ολυμπιος) 
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Ολυμπιοι Olympus (Ολυμπος, ep. Ουλυμπος) (Gr.) (1. berg, 2. 
godenwoning), Olympisch, Olympiër (Ολυμπιος) 

Ουλυμποιο Olympus (Ολυμπος, ep. Ουλυμπος) (Gr.) (1. berg, 2. 
godenwoning), Olympisch, Olympiër (Ολυμπιος) 

Onchestos Onchestus = gr. Onchestos (Ογχηστος) (Gr.) (archeol. site (Steni 
Mavromatiou A en B), tOv Aliartos (tWv Thebe), Boeotië, Centraal-
Griekenland) 

Orfische Orpheus (Ορφευς) (Gr.) (myth. fig.), Orfisch 

Osiris Osiris = gr. Οσιρις = eg. wsjr (var. ꜣsjr = jsjrj) = Asar = Wesir = Usir 

(e.a.) = kopt. Ⲟⲩⲥⲓⲣⲉ = Ⲟⲩⲥⲓⲣⲓ (Eg.) (1. god, 2. farao na de dood, 
3. de mens na de dood) 

Ovidius Ovidius = Publius (2) Ovidius Naso (L/R) (auteur)     
                                                                   [Publius Ovidius Naso] 

Pabilsaĝ Pabilsaĝ (Mes.) (god)                                                      [Pabilsag] 

bokkengod Pan Pan (1) (Παν) (Gr.) (god) 

Pandora Pandora (1) (Πανδωρα (1)) (Gr.) (1. oorspr. zelfst. godin, 2. later: 
eerstgeschapen vrouw (Hesiod.), moeder van Pyrrha (Ps.-Apollod. 
en Hyginus)) 

Anesidora Pandora (1): ‘Anesidora’ (1) (Ανησιδωρα (1)) (Gr.) (godin) 

Pandora (de jongere) Pandora (2) (Πανδωρα (2)) (Gr.) (myth. fig., dochter van 
Deucalion en Pyrrha (Hesiod.)) 

Panyassis Panyassis = Panyasis van Halicarnassus (Πανυασις) (Gr.) (auteur) 

Paphiërs Paphos palaia (Παφος παλαια (Ptol.)) = gr. Palaepaphos = 
Palaipaphos (Παλαιπαφος (Strabo)) = lat. Vetus (1) Paphus = mod. 
Kouklia (Κουκλια) (Gr.-Cyprus) (topogr./archeol. site, tZOv mod. 
Paphos = Nea Paphos, ZW-Cyprus), Paphiër             [Vetus Paphus] 

Paphos Paphos palaia (Παφος παλαια (Ptol.)) = gr. Palaepaphos = 
Palaipaphos (Παλαιπαφος (Strabo)) = lat. Vetus (1) Paphus = mod. 
Kouklia (Κουκλια) (Gr.-Cyprus) (topogr./archeol. site, tZOv mod. 
Paphos = Nea Paphos, ZW-Cyprus), Paphiër             [Vetus Paphus] 

Paris Paris (1) (Παρις) = Alexander (3) = gr. Alexandros (2) (Αλεξανδρος 
(2)) (Gr.) (myth. fig.) 

Parnassus Parnassus = gr. Parnassos (Παρνασσος) (Gr.) (berg, tNOv Delphi en 
tZv Amfikleia, Centraal-Griekenland) 

Pausanias Pausanias (Παυσανιας) (Gr.) (geograaf en auteur, 2e eeuw AD) 

Peitho Peitho (Πειθω) = lat. Suada = Suadela (Gr.) (godin) 

Penglase Penglase, Charles (auteur) 

Persephone Persephone (Περσεφονη (ion.) = ep. gr. Persephoneia = (Eur.) 
Persephoneie  = aeol. Pherephassa = Pherrephassa = (epigr.) 
Pherephatta = (Arist.) Pherrephatta = (Plato) Pherepapha = 
(Aesch.) Persephassa = (Soph.) Phersephassa = Phersephatta = 
(Pind.) Phersephona = (epigr.) Periphona (Περσεφονεια =  
Περσεφονειη = Φερεφασσα = Φερρεφασσα = Φερεφαττα = 
Φερρεφαττα = Φερεπαφα = Περσεφασσα = Φερσεφασσα = 
Φερσεφαττα = Φερσεφονα) = lat. Proserpina (Gr.) (godin) 

Pherephatta Persephone (Περσεφονη (ion.) = ep. gr. Persephoneia = (Eur.) 
Persephoneie  = aeol. Pherephassa = Pherrephassa = (epigr.) 
Pherephatta = (Arist.) Pherrephatta = (Plato) Pherepapha = 
(Aesch.) Persephassa = (Soph.) Phersephassa = Phersephatta = 
(Pind.) Phersephona = (epigr.) Periphona (Περσεφονεια =  
Περσεφονειη = Φερεφασσα = Φερρεφασσα = Φερεφαττα = 
Φερρεφαττα = Φερεπαφα = Περσεφασσα = Φερσεφασσα = 
Φερσεφαττα = Φερσεφονα) = lat. Proserpina (Gr.) (godin) 

Kore) Persephone: ‘Kore’ (Κορη) (Gr.) (godin)                               [Cora] 

Kore [+ spatie] Persephone: ‘Kore’ (Κορη) (Gr.) (godin)                               [Cora] 

Phoenicië Phoenicië = Foenicië = Fenicië = phoen. Pūt = hebr. Pût = gr. 
Φοινικη = lat. Phoenica (NW-Sem.) (gebied van een antieke 
cultuur in de kuststreek van de Levant, lopend van mod. Haifa 
(Isr.) via Libanon tot Tartous (Syr.)), Phoenicisch (Foenicisch, 
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Fenicisch) = gr. Φοινικος = Φοινικηιος = lat. Phoenicius = Poenicus 

= Punicus; Phoeniciër (Foeniciër, Feniciër) = eg. fnḫw = myc. po-

ni-ki-ja = phoen. (pl.) Pōnnim = lat. Phoenix (1) (pl. Phoenices) = 
Poenus (pl. Poeni) = gr. Phoinix (1) (pl. Phoinikes) (Φοινιξ (1) (pl. 
Φοινικες))                                                     [Put, Phut, Phoinike] 

Phoinix Phoenix (2) = gr. Phoinix (2) (Φοινιξ (2)) (Gr.) (god; zoon van 
Agenor) 

Phrygiërs Phrygië = lat.-gr. Phrygia (Φρυγια) (Azië) (vrm. koninkrijk, W-
Anatolië), Phrygisch, Phrygiër                                            [Frygië] 

Phrynos Phrynos (Φρυνος) (Gr.) (schilder) 

Pieria Pieria = Pierias (Πιερια = Πιεριας) (Gr.) (bergstreek, omg. Katerini 
tZWv Thessaloniki, Centraal-Macedonië) 

Pindarus Pindarus = gr. Pindaros (Πινδαρος) (Gr.) (auteur) 

Plato Plato = gr. Platon (1) (Πλατων) (Gr.) (filosoof) 

Pleistos Pleistus = gr. Pleistos (Πλειστος) (Gr.) (rivier, van de Parnassus via 
Arachova naar Kirra aan de Golf van Korinthe, Centraal-
Griekenland) 

Ploutos Plutus = gr. Ploutos (Πλουτος) = Eniatus = gr. Eniatos (Ενιατος) 
(Gr.) (kindgod, zoon van Demeter en Iasion, god van de rijkdom 
van het gewas en (later) god van rijkdom in ’t algemeen) [vgl. 
Hades: Pluto] 

Poseidon Poseidon (Ποσειδων) (klass. en alg.) = myc. Poseda[one] = hom. 
Poseidaon (Ποσειδαων) = ion. Poseideon (Ποσειδεων) = arc. 
Posoidan (Ποσοιδαν) = aeol. Poteidaon (Ποτειδαων) = Potoidan 
(Ποτοιδαν) = dor. Poteidan (Ποτειδαν) = Poteidaon (Ποτειδαων) = 
Poteidas (Ποτειδας) = Potidas (Ποτιδας) = Poteidawon 
(ΠοτειδαϜων) = lac. dor. Pohoidan (Ποhοιδαν) = lat. Neptunus (1) 
(latere ident.; zie aldaar) (Gr.-Myc.) (god) 

Prometheus Prometheus (Προμηθευς) (Gr.) (titan) 

Ps.-Apollodorus Pseudo-Apollodorus (Gr.) (auteur van de Bibliotheca (Βιβλιοθηκη)) 

Pylos Pylos (Πυλος) = it. Navarino = myc. Pu-ro (Gr.-Myc.) 
(topogr./archeol. site (tZWv Chora en tNv Pylos (dorp), aan de 
Baai van Navarino, ZW-Peloponnesus, Peloponnesos), Pylisch, 
Pyliër                                                                        [Pilos, Pulos] 

Pyrrha Pyrrha (Πυρρα) van Thessalië (Gr.) (myth. fig., vrouw van 
Deucalion)                                                                         [Purra] 

Python Python (Πυθων) (Gr.) (slang)                                            [Puthon] 

Пυθων Python (Πυθων) (Gr.) (slang)                                            [Puthon] 

Rhea Rhea = ion. Rheie (‘Ρεα = ‘Ρειη) (Gr.) (titanide) 

Richardson Richardson, Nicholas James (auteur) 

Sappho Sappho (att. Σαπφω, aeol. Ψαπφω) (Gr.) (auteur) 

Šara Šara (Mes.) (god)                                                               [Shara] 

Sargon Sargon I van Akkad = akk. Šarru-kēn (Mes.) (koning)    [Sharru-ken] 

Šarur Šarur (Mes.) (god) 

Semietisch Semieten (Sem.) (groep taalkundig, volkenkundig en cultureel 
verwante volken in m.n. het Midden-Oosten en de Hoorn van 
Afrika), Semitisch 

Sicilië Sicilië = lat.-it. Sicilia = gr. Sikelia (Σικελια) (It.) (eiland en regio), 
Sicilisch = lat. Siciliensis = Sicelis = Siculus; Siciliër = lat. Siculus 

Sladek Sladek, William R. (auteur) 

Strabo Strabo = gr. Strabon (Στραβων) (Gr.) (auteur) 

Sultantepe Sultantepe (Turk.) (archeol. site, tZv Şanlıufa, Güneydoğu 
Anadolu) 

Sumer Sumerië = Sumer = sum. Kalam = ki-en-gi(r) = akk. mātu šumeri(m) 

= bijb. nl. Sinear = hebr. Šinʻar = gr. (Sept.) Σεννααρ = lat. (Vulg.) 

Sennaar = eg. śngr = hett. Šanḫar = ugar. ṯngr = ass. Singara (Irak) 

(hist. niet-Sem. streek in Z-Irak); Sumerisch (taal) = sum. eme-ki-
en-gi-ra = eme-gi7(-r) = akk. lišān Šumeri(m) = šumeru (1); 
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Sumerisch (adj.) = sum. emeĝir = akk. šumerû (2); Sumeriër = 
sum. ùĝ saĝ gìg ga (volk)  
        [Kiengir, matu sumeri, Shinar, Shanhar, Sanhar, Sangar, tngr, 
Soemerië] 

Susa Susa = operz. Šūšā = mperz. Sūš = Šūs = gr. Sousa (Σουσα) = hebr. 
Šušān = (mod.) nperz. Šuš (Ir.-Elam) (topogr./archeol. site, bij de 
ri. Dez, tZWv Dezful, Khūzestān)   [Soesa, Shush, Shoosh, Shushan] 

NW-Syrië Syrië = arab. Sūriyā (Azië-Syr.) (land), Syrisch, Syriër         [Suriya] 

Syriërs Syrië = arab. Sūriyā (Azië-Syr.) (land), Syrisch, Syriër         [Suriya] 

Tartaros het monster Tartarus = gr. Tartaros (Ταρταρος) (Gr.) (god, vader van Typhon) 

Tartaros als gevolg Tartarus = gr. Tartaros (Ταρταρος) (Gr.) (god, vader van Typhon) 

Telepinu Telipinu (1) = Telipuna = Telepinu = hatt. Talapinu = Talipinu = 
Talipuna (H/H) (god)                                       [Telibinu, Telebinu] 

Telphousa Telphusa = gr. Telphousa (Τελφουσα) = lat. Tilphusa = gr. 
Tilphousa (Τιλφουσα) (Gr.) (bron(nimf), bij de berg Tilphossium 
(tussen Solenari en Upselantes) tWv Haliartus, Boeotië, Centraal-
Griekenland)                                                [Tilphossa, Tilphussa] 

Teššub Teššub = Tešub = Teššup = Tešup = Teššop = Tešop = cun. dIM-up = 

cun. dU-up = ugar. tṯb = (later) urart. Teišeba = Theispas (H/H) 

(god) 
     [Teshub, Teshup, Tessop, Tessob, Teshob, Theisheba, Thešeba] 

Theias Theias (Θειας) = Cinyras = gr. Kinyras (Κινυρας) (Gr.) (myth. 
koning van Assyrië of priester van Aphrodite op Cyprus, vader van 
Myrrha en Adonis) 

Themis Themis (Θεμις) (Gr.) (titanide) 

Thracië Thracië = gr. Θρᾳκη = Θρῃκη = lat. Thracia = Threcia = Thraca 

(Eur.- Thrac.) (hist. streek en vrm. koninkrijk, tZv de r. Donau en 
tOv Macedonië), Thracisch, Thraciër 

Tiamat Tiamat = gr. (Berossus) Thalatte (Θαλαττη) (Mes.) (godin) 
                                                           [Ti’amat, Tiāmat, Ti-amat] 

Ummu-Ḫubur (‘moeder Ḫubur’) Tiamat: ‘Ummu-Ḫubur’ (Mes.) (godin)                    [Ummu-Hubur] 

Tigris Tigris = sum. Idigina = akk. Idiqlat = hurr. Aranzaḫ = operz. Tigrā = 

mperz. Arvand Rūd = hebr. Ḥiddeqel = gr. Τιγρις = turk. Dicle = 

arab. Dijlah (Turk.-Syr.-Irak) (rivier(godin), oostelijk van de 
Eufraat, van het gebied tZv Bingöl naar de Perzische Golf)          

              [Tigra, Idigna, Aranzah, Arvand Rud, Hiddeqel, Ḥiddaqel, 

Chiddeqel, Dejla] 

Triptolemos Triptolemus = gr. Triptolemos (Τριπτολεμος) = Buzyges (Βουζγης) 
(latere ident.) (Gr.) (god) 

Triton Triton (2) (Τριτων (2)) (Apoll. 1.3.6) (Gr.-Afr.) (onbekende rivier, 
misschien verbonden met het Triton-meer, mog. Chott el-Jérid bij 
Tozeur, Tunesië) 

Trojaan Troje = gr. Troia (Τροια) = Ilion (Ιλιον) = Ilios (Ιλιος) = lat. Troia = 
Ilium = hett. Wilusa = U̯iluša = cun.: URUwi5-lu-ša = Wilusiya = ú-i-

lu-šị-iạ̯ = Taruiša = Truwisa = Trowisa = turk. Truva = Troya = mod. 

turk. Hisarlık = (alg.) Hisarlik = Hissarlik (Turk.-Gr.) (archeol. site, 
aan de r. Küçük Menderes bij de ingang naar de Dardanellen, 
Marmara Bölgesi), Trojaans, Trojaan 

    [Troja, Wilusija, Uilusa, u-i-lu-si-ia, Taruisa, Tarwisa, Taruwisa] 

Troje Troje = gr. Troia (Τροια) = Ilion (Ιλιον) = Ilios (Ιλιος) = lat. Troia = 
Ilium = hett. Wilusa = U̯iluša = cun.: URUwi5-lu-ša = Wilusiya = ú-i-

lu-šị-iạ̯ = Taruiša = Truwisa = Trowisa = turk. Truva = Troya = mod. 

turk. Hisarlık = (alg.) Hisarlik = Hissarlik (Turk.-Gr.) (archeol. site, 
aan de r. Küçük Menderes bij de ingang naar de Dardanellen, 
Marmara Bölgesi), Trojaans, Trojaan 

    [Troja, Wilusija, Uilusa, u-i-lu-si-ia, Taruisa, Tarwisa, Taruwisa] 
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Typhon Typhon (1) = Typhos = (Hom.) Typhoeus = (Hesiod., Hom. Hym.) 
Typhaon (Τυφων = Τυφως = Τυφωευς = Τυφαων) (Gr.) 
(slangenmonster) 

Typhaon Typhon = Typhos = (Hom.) Typhoeus = (Hesiod., Hom. Hym.) 
Typhaon (Τυφων = Τυφως = Τυφωευς = Τυφαων) (Gr.) 
(slangenmonster) 

Typhoeus Typhon = Typhos = (Hom.) Typhoeus = (Hesiod., Hom. Hym.) 
Typhaon (Τυφων = Τυφως = Τυφωευς = Τυφαων) (Gr.) 
(slangenmonster) 

Udanna Udanna (Mes.) (god) 

Ugaritische Ugarit (alg.) = ugar. ’ugrt = ’Ugart = arab. Ūğārīt = Ras Shamra 
(alg.) = arab. Râs-aš-Šamrah (Syr.-NW-Sem. (2e mill.)) (archeol. 
site, bij Al-Maqatei tNv Latakia = Al-Lādhiqīyah, gvm. Latakia) 
                                                                                  [Ras Šamra] 

Ullikummi Ullikummi (Hurr.-Hett.) (monster) 

Umma Umma = mod. Tell Umm-al Aqarib (vroegere ident. Tell Jokha) 
(Irak) (archeol. site, tZWv Al-Rifa’i district (tNv An Nāʂirīyah), 
gvm. Dhī Qār) 

Uruk Unug (sum.) = Unu = cun. UNUG = cun. AB-gunû = (later) cun. 

AB-EŠ = akk. Uruk = hebr. ’Ereḵ = bijb. (Gen. 10:10) Erech = lat. 

(Vulg.) Arach = gr. (Sept.) Orech (Ορεχ) = (Ptol. 8.20.29) Orchoë 
(Ορχοη) = Orygeia (Ωρυγεια) = arab. Warkā’ = Auruk (Irak) 
(archeol. site, tOv As Samāwah, gvm. Al Muthannā)  
                                                                  [Erek, Warka, Oeroek] 

Kulab Unug: Kulab = Unug-Kulaba = Kullaba = Anu-wijk (Irak) (wijk) 
(archeol. site, tOv As Samāwah, gvm. Al Muthannā) 

 Ur [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Ur = sum. Urim = cun. (oorspr.) LAK-32.UNUGki (‘Nanna’s woning’) 
= (later) URIM2

ki = cun. (oorspr.) ŠEŠ.AB (id.) = (later) URI5
ki = 

URIM5
ki = akk. Uru = hebr. ʼŪr Ḵaśdîm = bijb. Ur der Chaldeeën = 

arab. ʼŪr = mod. Tell el-Muqayyar (Irak) (archeol. site, tZWv An 
Nāʂirīyah, gvm. Dhī Qār)                                      [Ur Kasdim, Oer] 

(Ur) Ur = sum. Urim = cun. (oorspr.) LAK-32.UNUGki (‘Nanna’s woning’) 
= (later) URIM2

ki = cun. (oorspr.) ŠEŠ.AB (id.) = (later) URI5
ki = 

URIM5
ki = akk. Uru = hebr. ʼŪr Ḵaśdîm = bijb. Ur der Chaldeeën = 

arab. ʼŪr = mod. Tell el-Muqayyar (Irak) (archeol. site, tZWv An 
Nāʂirīyah, gvm. Dhī Qār)                                      [Ur Kasdim, Oer] 

Ouranos Uranus = gr. Ouranos (Ουρανος) (Gr.) (god) 

Uraš Uraš (Mes.) (godin)                                                            [Urash] 

Ur-nammu Ur-nammu = Ur-namma = Ur-Engur = Ur-Gur (Mes.) (koning) 

Ususu Ususu (Mes.) (god) 

Šamaš Utu = akk. Šamaš = phoen. šmš = hebr. Šemeš = syr.-aram. Šemsa 
= arab. Šams (Mes.) (god)      [Shamash, Shemesh, Shemsa, Semsa, 
Shams] 

Utu, hem Utu = akk. Šamaš = phoen. šmš = hebr. Šemeš = syr.-aram. Šemsa 
= arab. Šams (Mes.) (god)      [Shamash, Shemesh, Shemsa, Semsa, 
Shams] 

Utu - Inana Utu = akk. Šamaš = phoen. šmš = hebr. Šemeš = syr.-aram. Šemsa 
= arab. Šams (Mes.) (god)      [Shamash, Shemesh, Shemsa, Semsa, 
Shams] 

zon Utu Utu = akk. Šamaš = phoen. šmš = hebr. Šemeš = syr.-aram. Šemsa 
= arab. Šams (Mes.) (god)      [Shamash, Shemesh, Shemsa, Semsa, 
Shams] 

Utu, de zon Utu = akk. Šamaš = phoen. šmš = hebr. Šemeš = syr.-aram. Šemsa 
= arab. Šams (Mes.) (god)      [Shamash, Shemesh, Shemsa, Semsa, 
Shams] 

Vulci Vulci = Volci = etr. Velchi = Velχ (It.) (archeol. site, tZWv Canino 
en tNv Montalto di Castro, Lazio)                                         [Velx] 
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Zabāba Zababa = Zamama = cun. dZA.BA4.BA4 (2) (H/H-Mes.) (god) 
                                                                                      [Zabāba] 

Zabalam Zabalam = Zabala = mod. Tell Ibzeikh (Irak) (archeol. site, tZWv 
Qalat Sukkar = Qal’at es Sikar, gvm. Dhī Qār) 

Zagros-gebergte Zagros = perz. Kūhhā-ye Zāgros = lor. Koyal Zagros = kurd. 
Çiyakani Zagros = turk. Zagros Dağları (Turk.-Irak-Ir.) (gebergte, 
van Aleppo, Gaziantep, Diyarbakır, langs de Iraaks-Iraanse grens 
tot Naft shahr (Ir.), zuidoostwaarts tot Bandar Abbas (Ostān-e 
Hormozgān)                          [Kuh hā-ye Zāgros, Kuh ha-ye Zagros, 
Kuhha-ye Zagros, Ciyakani Zagros, Zagros Daglari] 

Zeus Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god) 

Zeus Kretagenes Zeus (1): ‘Kretagenes’ (Κρηταγενες), ~ (Gr.) (god)  
                   [Zeus Kretagenes, Ζευς Κρηταγενες, Zeus Cretagenes] 

Atraḫasis Ziusudra: Atraḫasis = Atramḫasis (akk.) = gr. Xisouthros 

(Ξισουθρος) (Mes.) (myth. koning en zondvloedheros)  [Atra-ḫasis, 

Atrahasis, Atram-ḫasis, Atramhasis, Atra-khasis, Atar-khasis] 

Utnapištim Ziusudra: Utnapištim (akk.) = Uta-Napištim = Ûm-Napištim-rûqu = 
UD-zi-tim = UD-na-puš-te = Utta-napišti = U-ta-na-iš-tim = U-tu-ur-
na-pu-uš-ti = U-ta-ra-pa-aš-tim = hett. U-ta-na-pi-iš-ta (bron: RIA) 
(Mes.) (myth. koning en zondvloedheros) 
                        [Utnapishtim, Uta-Napishtim, Um-Napishtim-ruqu, 
Ut-Napištim-rûqu, Ut-Napishtim-ruqu] 
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2. Index van categorieën en termen 
 

kuil Aardformatie: aardgroeve (put, kuil, holte) (alg.) 

grot  Aardformatie: grot 

Corycische grot Aardformatie: grot: ‘Corycische grot’ (Κωρυκιον αντρον, mod. 
Cehennem) (Gr.; Cilicië, Klein-Azië ) 

grot in de berg Aigaios Aardformatie: grot: ‘Psychro-grot’ (Σπηλαιο Ψυχρου) = 
‘Dictaeïsche grot’ (Δικταιον Αντρον) = wrsch. grot in de berg 
Aigaion (Hesiodus) (Gr.-Kreta) 

gaapt  Aardformatie: kloof, gaping 

berg Aardhoogte: berg 

zijn heuvel Aardhoogte: berg 

dijken Aardhoogte: berg, dijk als - 

berg is het domein van de onderwereld Aardhoogte: berg, doden- 

Bergen en Aardhoogte: berg, doden- 

oostelijke bergen Aardhoogte: berg, doden- 

berg is de onderwereld Aardhoogte: berg, doden- 

bergen die de onderwereld voorstellen Aardhoogte: berg, doden- 

berg Nysa Aardhoogte: berg, mythische: ‘Nysa’ (Νυσα) (Gr.) 

ḫur-saĝ  Aardhoogte: berg: term: ḫur-saĝ  (Mes.) 

kur Aardhoogte: berg: term: kur (Mes.) 

toppen Aardhoogte: bergtop 

Ουλυμποιο καρηνα Aardhoogte: bergtop 

το καρηνον Aardhoogte: bergtop: term: καρηνον (Gr.) 

κορυφη Aardhoogte: bergtop: term: κορυφη (Gr.) 

dijken Aardhoogte: dijk (dam) 

bronzen Aardmaterie: brons (bronzen) 

goud Aardmaterie: goud(en) 

klei wordt Aardmaterie: klei 

kleibeelden Aardmaterie: klei 

kleimodel Aardmaterie: klei 

zilver Aardmaterie: zilver(en) 

eerste mensen Begin: eerste/oudste mens 

eerste vrouw Begin: eerste/oudste mens 

voortbrenger der mensheid Begin: oorsprong van de mens 

voorouders van de Begin: oorsprong van de mens 

oorsprong der volkeren Begin: oorsprong van de mens 

oorsprong van de mens Begin: oorsprong van de mens 

Oorsprong van het leven in de mens Begin: oorsprong van de mens 

over de oorsprong en de Begin: oorsprong van de mens 

oorsprong van de goddelijke wereld en Begin: oorsprong van de wereld 

metaalbewerkers Beroep en functie: ambachtsman: metaalbewerker 

pottenbakkers Beroep en functie: ambachtsman: pottenbakker 

bewaken Beroep en functie: bewaker 

deurwaarder Beroep en functie: bewaker 

deurwachter Beroep en functie: bewaker 

wacht van Beroep en functie: bewaker 

drager Beroep en functie: drager 

Geefster Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

Pandora Beroep en functie: gever: term: δωρα, Παν- (‘schenkster van alle 
dingen’) (godinnennaam) (Gr.) 

Πανδωρε Beroep en functie: gever: term: δωρα, Παν- (‘schenkster van alle 
dingen’) (godinnennaam) (Gr.) 

herder Beroep en functie: herder 

bode [+ spatie] Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar 
(boodschapper, heraut, gezant) 

bode, Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar 
(boodschapper, heraut, gezant) 
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boodschappers Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar 
(boodschapper, heraut, gezant) 

zeelieden Beroep en functie: kosmische danser  

bestuurder Beroep en functie: menner 

menner Beroep en functie: menner 

minister Beroep en functie: minister 

reizigers Beroep en functie: reiziger 

initianten Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling, ingewijde 
(noviet, initiant, myste) 

kampioen Beroep en functie: strijder: kampioen 

veerman Beroep en functie: veerman 

verloren kind Beroep en functie: verloren kind 

verzorgster Beroep en functie: verzorgster 

voedster Beroep en functie: voedster 

diefstal Bezit en roof: diefstal 

steelt Bezit en roof: diefstal 

stelen Bezit en roof: diefstal 

Hij wordt dronken en overhandigt de me Bezit en roof: diefstal van de me (Mes.) 

diefstal van de Tafel van het Lot Bezit en roof: diefstal van de Tafel van het Lot (Mes.) 

steelt Anzû de Tafel Bezit en roof: diefstal van de Tafel van het Lot (Mes.) 

diefstal van het vuur Bezit en roof: diefstal van het vuur 

geschenk Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

gift Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

gaven Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

macht te verwerven Bezit en roof: verwerving van macht 

macht verwerft Bezit en roof: verwerving van macht 

machtsverwerving Bezit en roof: verwerving van macht 

verwerft dus de macht Bezit en roof: verwerving van macht 

verwerft macht Bezit en roof: verwerving van macht 

Verwerven van macht Bezit en roof: verwerving van macht 

verkrijging van de Tafel van Bezit en roof: verwerving van macht door herovering van de Tafel 
van het Lot (Mes.) 

Tafel van het Lot terug te halen en aan Bezit en roof: verwerving van macht door herovering van de Tafel 
van het Lot (Mes.) 

overhandigt Ninurta de Tafel van het Lot Bezit en roof: verwerving van macht door herovering van de Tafel 
van het Lot (Mes.) 

wegvoering naar de onderwereld Bezit en roof: wegvoering naar het dodenrijk 

ontvoering Bezit en roof: wegvoering naar het dodenrijk 

schaakt Bezit en roof: wegvoering naar het dodenrijk 

schaking Bezit en roof: wegvoering naar het dodenrijk 

weggevoerd naar de Hades Bezit en roof: wegvoering naar het dodenrijk 

weggevoerd naar de onderwereld Bezit en roof: wegvoering naar het dodenrijk 

bloed Bloed 

bloed (een plant) Bloed: ~ als kruid 

αίμα Bloed: term: αίμα (Gr.) 

boom Boom 

Damu’s  Boom: ~ als verzorgster 

appelboom Boom: appelboom 

ceder Boom: ceder 

hašur Boom: ceder: term: hašhûru (akk.) = sum. hašur (Mes.) 

cipres Boom: cipres 

Smyrnaboom Boom: myrrhe (‘Smyrna-boom’)  (Commiphora myrrha) 

palmboom Boom: palmboom 

populier Boom: populier 

tamarisk Boom: tamarisk 

wilgetenen Boom: wilg 

boot Boot (schip) 
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schip Boot (schip) 

hemelboot Boot: hemelboot 

grote boot Boot: zondvloed, ~ van de 

uit de boot Boot: zondvloed, ~ van de 

 bouw [voorafgegaan door een spatie] Bouwwerk: bouw 

gebouwd Bouwwerk: bouw 

brug Bouwwerk: brug 

dijk Bouwwerk: dijk 

e-abzu Bouwwerk: huis: term: e-abzu (‘het Huis Abzu’) (tempel) (Mes.) 

Eanna Bouwwerk: huis: term: eanna (‘huis des hemels (= An)’) (tempel) 
(Mes.) 

Ekur Bouwwerk: huis: term: ekur (‘berghuis’) (tempel) (Mes.) 

rieten wand van een hut Bouwwerk: hut zie ook Loofhut 

steden Bouwwerk: stad 

stad [+ spatie] Bouwwerk: stad 

stad. Bouwwerk: stad 

Parthenon Bouwwerk: vertrek: meisjeskamer: term: παρθενων (Gr.) 

geslachtloze wezens Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen, geslachtloos 

beïnvloeding Cultureel aspect: invloed 

invloed Cultureel aspect: invloed 

cultisch Cultus 

cultus Cultus 

Liturgieën Cultus 

Dionysische cultus Cultus: Dionysos (1)-cultus (Gr.) 

Dionysos-cultus Cultus: Dionysos (1)-cultus (Gr.) 

Eleusinische cultus Cultus: geogr./rel.: Eleusinische ~ (Gr.) 

dieren Dier 

Dierlijke Dier 

dolfijn Dier: dolfijn 

Δελφις Dier: dolfijn: term: δελφις (Gr.) 

hert Dier: hert 

honden Dier: hond 

leeuw Dier: leeuw 

muizen Dier: muis 

roofdieren Dier: roofdier 

ram’ Dier: schaap: ram 

schildpad Dier: schildpad 

vee [+ spatie] Dier: vee 

vee: Dier: vee 

vee; Dier: vee 

vleermuizen Dier: vleermuis 

wilde dieren Dier: wild ~ 

zwijn Dier: zwijn 

hel [+ spatie] Dodenrijk 

Abzu Dodenrijk: ‘Abzu’ = ‘Apsu’ (Mes.) 

Erebos Dodenrijk: ‘Erebos’ (Ερεβος) (Gr.) 

Irkalla Dodenrijk: ‘Irkalla’(Mes.) 

de diepte Dodenrijk: ‘Ki-gal’ (Mes.) 

Grote Diepte Dodenrijk: ‘Ki-gal’ (Mes.) 

ki-gal Dodenrijk: ‘Ki-gal’ (Mes.) 

Kurnugi Dodenrijk: ‘Kurnugi’ (Mes.) 

woning van Irkalla Dodenrijk: ‘Kurnugi’: ‘Woning van Irkalla’ (Mes.) 

Kutû Dodenrijk: ‘Kutha’ = ‘Kutû’ (Mes.) 

in de Tartaros Dodenrijk: ‘Tartarus’ = gr. ‘Tartaros’ (Ταρταρος) (Gr.) 

Tartaros is een pot Dodenrijk: ‘Tartarus’ = gr. ‘Tartaros’ (Ταρταρος) (Gr.) 

naar de Tartaros Dodenrijk: ‘Tartarus’ = gr. ‘Tartaros’ (Ταρταρος) (Gr.) 

onder- en bovenwereld Dodenrijk: loc.: onderwereld 
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onderwereld Dodenrijk: loc.: onderwereld 

zeebodem Dodenrijk: loc.: onderwereld: zee 

bodem van de zee Dodenrijk: loc.: onderwereld: zee 

uit de rivier Dodenrijk: loc.: rivier als ~ 

kur ‘bergen’ Dodenrijk: term: kur (Mes.) 

leven Dood en leven 

dode zich Dood en leven: afgestorvene 

overledene Dood en leven: afgestorvene 

bloei Dood en leven: bloei 

‘dode Dood en leven: dood 

dood Dood en leven: dood 

sterven Dood en leven: dood 

sterft Dood en leven: dood 

Athena voortbrengt Dood en leven: geboorte 

baart Dood en leven: geboorte 

baren Dood en leven: geboorte 

geboorte Dood en leven: geboorte 

geboren Dood en leven: geboorte 

opende zich Dood en leven: geboorte 

Verwekt worden Dood en leven: geboorte 

springt tevoorschijn Dood en leven: geboorte 

springt naar buiten Dood en leven: geboorte 

Zeus Kretagenes Dood en leven: geboorte: term: γενες, Κρητα (‘op Kreta geboren’) 
(naam van Zeus) (Gr.) 

aangroeit Dood en leven: groei 

groeien Dood en leven: groei 

groeit Dood en leven: groei 

onsterfelijk Dood en leven: onsterfelijkheid 

goddelijke leven Dood en leven: onvergankelijk goddelijk leven 

sterfelijke Dood en leven: sterfelijkheid 

doodt Dood en leven: vernietiging 

gedood Dood en leven: vernietiging 

mensenverslindende Dood en leven: vernietiging 

ondergang Dood en leven: vernietiging 

vernietiging Dood en leven: vernietiging 

vernietigt Dood en leven: vernietiging 

verslagen Dood en leven: vernietiging 

vernietigen Dood en leven: vernietiging 

minimaliseren Dood en leven: vernietiging 

vernietigd Dood en leven: vernietiging 

verwonding door een zwijn Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

pukku en mekkû Drama: spel, bal-: term: pukku-mekkû (Mes.) 

drie Drie (drieëenheid, drievoudigheid, ~ als heilig getal, triade, trio) 

triade Drie (drieëenheid, drievoudigheid, ~ als heilig getal, triade, trio) 

trio Drie (drieëenheid, drievoudigheid, ~ als heilig getal, triade, trio) 

eed Eed 

zweert Eed 

onderwereldeed Eed: onderwereldeed 

grote eed Eed: onderwereldeed: ‘grote eed’ (Gr.) 

eed op de Styx Eed: onderwereldeed: Styx, ~ op de (Gr.) 

vloek Eed: vervloeking (vloek) 

Eén Eén (eenheid, vereniging) 

verenigd Eén (eenheid, vereniging) 

Harmonieuze Eén: harmonie 

drank en spijs Eten en drinken 

eten en drinken Eten en drinken 

bier Eten en drinken: bier 
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κυκεων Eten en drinken: drank, meng-: term: κυκεων (Gr.) 

modder eten Eten en drinken: eten (voedselopname) 

moet eten Eten en drinken: eten (voedselopname) 

laat eten Eten en drinken: eten (voedselopname) 

gegeten Eten en drinken: eten (voedselopname) 

nectar Eten en drinken: mede 

toverzaadje Eten en drinken: toverzaadje 

voedselmotief Eten en drinken: voedsel 

voedsel Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs, proviand) 

ambrozijn Eten en drinken: voedsel, goden-: ambrozijn 

offervoedsel Eten en drinken: voedsel, offer- (w.o. offerrook) 

onderwereldvoedsel Eten en drinken: voedsel, onderwereld- 

levensvoedsel Eten en drinken: voedsel, onderwereld- (levensvoedsel) 

granaatappelpit Eten en drinken: voedsel, onderwereld-: granaatappelpit 

moraal Ethiek: moraal 

onrechtvaardig Ethiek: onrechtvaardigheid 

onschuldige Ethiek: onschuld 

rechtvaardigheid Ethiek: rechtvaardigheid (gerechtigheid) 

kwaad Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

kwade Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

ramp voor mannen Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

duistere machten Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

slecht Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

straf Ethiek: straf (straffen) 

uitwijzing Ethiek: straf: verbanning 

wreken Ethiek: straf: wraak  

wraak Ethiek: straf: wraak  

wreekt Ethiek: straf: wraak  

doel dat de mens moet nastreven Ethiek: streven en verplichting 

zwijgplicht Ethiek: streven en verplichting: zwijgplicht 

broeder Familierelaties: broeder 

broer Familierelaties: broeder 

dochter Familierelaties: dochter 

Genealogie van Deucalion Familierelaties: genealogie van Deucalion (Gr.) 

kind Familierelaties: kind 

Moeder Familierelaties: moeder 

Ama-Ĝeštin Familierelaties: moeder: term: ama (Mes.) 

Ummu-Ḫubur (‘moeder Ḫubur’) Familierelaties: moeder: term: ummu: ‘Ummu-Ḫubur’ (moeder 

Ḫubur’) (godin) (Mes.) 

ouders Familierelaties: ouders 

vader Familierelaties: vader 

voorvader Familierelaties: voorvader 

zoon Familierelaties: zoon 

κουρος Familierelaties: zoon: term: κουρος (Gr.) 

zuster Familierelaties: zuster 

zwager Familierelaties: zwager 

feest Feest 

Mekone-feest Feest: 4. loc.: Mekone, ~ te (Gr.) 

wijs Filosofie: kennis: wijsheid 

wijze Ea Filosofie: kennis: wijsheid 

wijze raad Filosofie: kennis: wijsheid 

wijze god Filosofie: kennis: wijsheid 

wijze en slimme god Filosofie: kennis: wijsheid 

Idee Filosofisch aspect: idee 

plannen Filosofisch aspect: idee: plan 

ĝešhur Filosofisch aspect: idee: plan: term: ĝešhur (Mes.) 

parallel Filosofisch aspect: parallel 
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geest Geest 

Anzû Geest: ‘Hemelarend’ (Anzû, Im.dugud.mušen) (Mes.) 

Harpijen Geest: ‘Wegruksters’ (Άρπυιαι) (Gr.) 

Koureten Geest: beschermgeest: Cureten (Κουρητες) (pl.) (Gr.) 

demonen Geest: demon 

demonische Geest: demon 

Gala-tur-ra Geest: demon: term: galaturra = gala = galla = kalaturra = 
kalaturru = akk. kalû (Mes.) 

Kur-gar-ra Geest: demon: term: kurgarra = akk. kurgarrû (Mes.) 

Harpijen Geest: luchtdemon: Άρπυιαι (Harpijen) (pl.) (Gr.) 

nimf Geest: nimf 

Meliai Geest: nimf: esnimf: Melische nimf (Μελιαι (alleen pl.)) (Gr.) 

Melische nimfen Geest: nimf: esnimf: Melische nimf (Μελιαι (alleen pl.)) (Gr.) 

Reuzen Geest: reus 

satyrs Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: σατυρος (nl. 
satyr,sater) (Gr.) 

ziel Geest: ziel 

dodengeesten Geest: ziel: dodengeest 

anima Geest: ziel: term: anima (L/R) 

stemmen Geluid: stem 

zwijgen Geluid: stilte (zwijgzaamheid) 

geschiedenis Geschiedenis 

historische gebeurtenissen Geschiedenis 

archaïsche periode Geschiedenis: Archaïsche periode (Gr.) 

Middel-Archaïsche periode Geschiedenis: Archaïsche periode,  Middel- (Gr.) 

Vroeg-Archaïsche Geschiedenis: Archaïsche periode,  Vroeg- (Gr.) 

mass.-tabletten Geschiedenis: Assyrische periode,  Middel- (Mes.) 

nass.-tabletten Geschiedenis: Assyrische periode,  Nieuw (Mes.) 

nass.-periode Geschiedenis: Assyrische periode,  Nieuw (Mes.) 

nass.-tijden Geschiedenis: Assyrische periode,  Nieuw (Mes.) 

obab.- en nass.- Geschiedenis: Assyrische periode,  Nieuw (Mes.) 

nass. uit Nineve Geschiedenis: Assyrische periode,  Nieuw (Mes.) 

: nass. Geschiedenis: Assyrische periode,  Nieuw (Mes.) 

Nieuw-Assyrische Geschiedenis: Assyrische periode,  Nieuw (Mes.) 

nbab. (6 regels) Geschiedenis: Babylonische periode,  Nieuw- (Mes.) 

nbab.-tabletten Geschiedenis: Babylonische periode,  Nieuw- (Mes.) 

obab.- Geschiedenis: Babylonische periode,  Oud- (Mes.) 

(obab. Geschiedenis: Babylonische periode,  Oud- (Mes.) 

: obab. Geschiedenis: Babylonische periode,  Oud- (Mes.) 

obab. Epos Geschiedenis: Babylonische periode,  Oud- (Mes.) 

SB- Geschiedenis: Babylonische periode,  Standaard- (Mes.) 

Geometrische Geschiedenis: Geometrische periode (Gr.) 

Isin-Larsa-periode Geschiedenis: Isin-Larsa-periode (Mes.) 

Kassitische periode Geschiedenis: Kassitische periode (Mes.) 

Griekse Middeleeuwen Geschiedenis: Middeleeuwen, Griekse (Gr.) 

Minoïsch Geschiedenis: Minoïsche periode (Gr.-Kreta) 

Myceense tijdperk Geschiedenis: Myceense periode (Gr.) 

Myceense periode Geschiedenis: Myceense periode (Gr.) 

Nieuw-Babylonische periode Geschiedenis: Nieuw-Babylonische periode (Mes.) 

Oriëntaliserende periode Geschiedenis: Oriëntaliserende periode (Gr.) 

Oriëntaliserende Geschiedenis: Oriëntaliserende periode (Gr.) 

Oud-Europees Geschiedenis: Oud-Europese periode (Eur.) 

prehistorisch Geschiedenis: prehistorie 

prehistorische tijd Geschiedenis: prehistorie 

Ur III-periode Geschiedenis: Ur III (Mes.) 

geslacht Geslacht en rijpheid: geslacht, kunne 
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Koureten Geslacht en rijpheid: jonge man: term: κουρητες (pl.) (tevens 
naam van een groep geesten) (Gr.) 

κουρος Geslacht en rijpheid: jonge man: term: κουρος (Gr.) 

maagd Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

meisje Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

Kore) Geslacht en rijpheid: maagd: term: κορη (tevens godinnennaam) 
(Gr.) 

Kore [+ spatie] Geslacht en rijpheid: maagd: term: κορη (tevens godinnennaam) 
(Gr.) 

man, Geslacht en rijpheid: man 

(man [+ spatie] Geslacht en rijpheid: man 

man-vrouw Geslacht en rijpheid: man 

mannelijk Geslacht en rijpheid: man 

 man [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geslacht en rijpheid: man 

mannen Geslacht en rijpheid: man 

vrouw Geslacht en rijpheid: vrouw 

honderd Getal: ~ boven de twaalf 

14 Getal: ~ boven de twaalf 

30.000 Getal: ~ boven de twaalf 

negen Getal: negen 

tiende Getal: tien 

twaalf Getal: twaalf 

 vier [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Getal: vier 

vierspan Getal: vier 

vijf Getal: vijf 

zes Getal: zes 

zeven Getal: zeven 

Bode van Hades God: ‘Bode van Hades’ (Gr.) 

Abzu God: ‘Diepe water’ (Abzu, Apsû) (Mes.) 

Triptolemos God: ‘Drievoudige strijder’ (Τριπτολεμος) (Gr.) 

Ašnan God: ‘Emer’ (Ezina, Ezinu, Ašnan) (Mes.) 

gehoornde wilde stier God: ‘Gehoornde wilde stier’ (Am si mú-e?) (Mes.) 

an-gim dím-ma God: ‘Geschapen als An’ (An-gim dím-ma) (Mes.) 

En-líl-gim dím-ma God: ‘Geschapen als Enlil’ (dEn-líl-gim dím-ma) (Mes.) 

Eubouleus God: ‘Goede raadgever’(Ευβουλευς) (Gr.) 

Ištar, de Grote Godin God: ‘Grote Godin’ (Bēltu rabītu) (Mes.) 

Kybele, de Phrygisch-Anatolische Grote God: ‘Grote Godin’ (Matar) (Anat.-Phryg.) 

Ninmaḫ God: ‘Grote koningin’ (Ninmaḫ) (Mes.) 

Irkalla God: ‘Grote stad’ (Irkalla) (Mes.) 

grote stier van de kur God: ‘Grote stier van de bergen’ (Am gal kur-ra) (Mes.) 

Ningal God: ‘Grote vrouwe’ (Ningal) (Mes.) 

Enki God: ‘Heer der aarde’ (Enki) (Mes.) 

Heer der wilde dieren God: ‘Heer der dieren’ (Gr.) 

Heer van het vee God: ‘Heer der dieren’ (Gr.) 

Ea God: ‘Heer der wateren’ (Ea) (Mes.) 

Sîn [+ spatie] God: ‘Heer der wijsheid’ (Su’en, Sîn) (Mes.) 

Sîn) God: ‘Heer der wijsheid’ (Su’en, Sîn) (Mes.) 

Sîns God: ‘Heer der wijsheid’ (Su’en, Sîn) (Mes.) 

Ninazu God: ‘Heer genezer’ (Ninazu) (Mes.) 

Ningišzida God: ‘Heer van de betrouwbare boom’ (Ningišzida) (Mes.) 

Heer van de vogels van het noodlot God: ‘Heer van de vogels van het noodlot’ (Gr.) 

Enbilulu God: ‘Heer van de wasdom’ (Enbilulu) (Mes.) 

Ninĝirsu God: ‘Heer van Ĝirsu’ (Ninĝirsu) (Mes.) 

heer van hemel en aarde God: ‘Heer van hemel en aarde’ (Mes.) 
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Ninšubur God: ‘Heer van het oosten’ (Ninšubur) (Mes.) [zie ook God: 
‘Vrouwe van het oosten’] 

heer van overvloed God: ‘Heer van overvloed’ (Mes.) 

Enlil God: ‘Heer wind’ (Enlil) (Mes.) 

Heerseres der dieren God: ‘Heerseres der dieren’ (Gr.) + (Anat.-Phryg.) + (Mes.) 

Hemelse goden δεοι Ουρανιωνες God: ‘Hemeling’ (Ουρανιων) (Gr.) 

Hemelingen Ουρανιωνες God: ‘Hemeling’ (Ουρανιων) (Gr.) 

Ĝeštinana God: ‘Hemelse wijnrank’ (Ĝeštinana) (Mes.) 

Nabu God: ‘Heraut’ (Nabû) (Mes.) 

Igišuba God: ‘Het oog van Šuba’ (Igišuba) (Mes.) 

Hyperion God: ‘Hoge’ (Ύπεριων) (Gr.) 

Diĝirmaḫ God: ‘Hoogste godin’ (Diĝirmaḫ) (Mes.) 

Irkalla God: ‘Irkalla’ (Mes.) 

Jaargetijden God: ‘Jaargetijden’ (Ώραι) (Gr.) 

de Horen God: ‘Jaargetijden’ (Ώραι) (Gr.) 

Damu God: ‘Kind’ (Damu) (Mes.) 

Lugal kur-kur-ra God: ‘Koning van de landen’ (Lugal kur-kur-ra)  (Mes.) 

Koningin van de Hemel God: ‘Koningin van de Hemel’ (Šarrat Šamê) (Mes.) 

Ereškigala God: ‘Koningin van de onderwereld’ (Ereškigala) (Mes.) 

Dagan roept God: ‘Koren’ (Dagan) (Mes.) 

Namtar God: ‘Lot’ (Namtar) (Mes.) 

Kore) God: ‘Maagd’ (Κορη) (Gr.) 

Kore [+ spatie] God: ‘Maagd’ (Κορη) (Gr.) 

Nergal God: ‘Macht van de grote stad’ (Nergal) (Mes.) 

Meesteres der Goden God: ‘Meesteres der Goden’ (Bēlet ilī) (Mes.) 

Bēlet ilī, ‘koningin der goden’ God: ‘Meesteres der Goden’ (Bēlet ilī) (Mes.) 

Ama-Ĝeštin God: ‘Moeder Ĝeštin’ (Ama-Ĝeštin) (Mes.) 

Ummu-Ḫubur (‘moeder Ḫubur’) God: ‘Moeder Ḫubur’ (Ummu-Ḫubur) (Mes.) 

Ummu-Ḫubur (‘moeder Ḫubur’) God: ‘Moeder Ḫubur’ (Ummu-Ḫubur) (Mes.) [vgl. Wateren: rivier, 

mythische onderwereld-: ‘Ḫubur’ (Mes.)] 

en ‘Moeder van God: ‘Moeder van de berg’ (Μητηρ Ορειης) (Phryg.) 

Mami God: ‘Moeder’ (Mami, Mama) (Mes.) 

Moirai God: ‘Noodlot’ (Μοιρα) (Gr.) 

Oceaan God: ‘Oceaan’ (Ωκεανος) (Gr.) 

god van de Olympus God: ‘Olympiër’ (Ολυμπιος) (Gr.) 

Olympiërs Ολυμπιοι God: ‘Olympiër’ (Ολυμπιος) (Gr.) 

Anesidora God: ‘Omhooggevende’ (Ανησιδωρα) (Gr.) 

Kingu God: ‘Ongeschoolde arbeider’ (Kingu, Qingu) (Mes.) 

Qingu God: ‘Ongeschoolde arbeider’ (Kingu, Qingu) (Mes.) 

Hades God: ‘Ongeziene’ (Άδης, Αΐδης) (Gr.) 

Adad God: ‘Onweer’ (Hadad, Adad) (NW-Sem.) + (Mes.) 

Laḫar God: ‘Ooi’ (Laḫar) (Mes.) 

Zeus Kretagenes God: ‘Op Kreta geborene’ (Κρηταγενες) (Gr.) 

Papsukkal God: ‘Ouder broeder-vizier’ (Papsukkal) (Mes.) 

Ploutos God: ‘Rijkdom’ (Πλουτος) (Gr.) 

Geefster van alle dingen God: ‘Schenker van alle goede gaven’ (δωτηρ εαων, Πανδωρα) 
(masc./fem., sg./pl.) (Gr.) 

Πανδωρε God: ‘Schenker van alle goede gaven’ (δωτηρ εαων, Πανδωρα) 
(masc./fem., sg./pl.) (Gr.) 

Pandora God: ‘Schenker van alle goede gaven’ (δωτηρ εαων, Πανδωρα) 
(masc./fem., sg./pl.) (Gr.) 

Nudimmud God: ‘Schepper der mensheid’ (Nudimmud) (Mes.) 

Chariten God: ‘Schoonheid’ (pl. Χαριτες) (Gr.) 

Gratiën God: ‘Schoonheid’ (pl. Χαριτες) (Gr.) 

Niššiku God: ‘Schrandere prins’(Niššiku) (Mes.) 

Hermes God: ‘Steenhoopgod’ (Έρμης) (Gr.) 

Erra) God: ‘Verschroeide aarde’ (Erra, Irra) (Mes.) 
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uzu-è God: ‘Voortbrengster van het vlees’ (Uzu-è) (Mes.) 

‘Vrouwe van de ḫur God: ‘Vrouwe van de berg’ (Ninḫursaĝ) (Mes.) 

Ninmenna God: ‘Vrouwe van de diadeem’ (Ninmenna, Ninmena, Nin Me En) 
(Mes.) 

Nintu God: ‘Vrouwe van de geboorte’ (Nintu) (Mes.) 

Inana God: ‘Vrouwe van de hemel’ (Inana) (Mes.) 

Ninšubur God: ‘Vrouwe van het oosten’ (Ninšubur) (Mes.) [zie ook God: 
‘Heer van het oosten’] 

Ninegala God: ‘Vrouwe van het paleis’ (Ninegala) (Mes.) 

Ninisinna God: ‘Vrouwe van Isin’ (Ninisinna, Nininsinna) (Mes.) 

vrouwe van Nippur God: ‘Vrouwe van Nippur’ (Ninnibru) (Mes.) 

Ninlil God: ‘Vrouwe wind’ (Ninlil) (Mes.) 

ποτνια God: ‘Vrouwe’ (Potnia) (Gr.) 

wilde ram God: ‘Wilde ram’ (Šeg9) (Mes.) 

wilde stier God: ‘Wilde stier’ (Mes.) 

Lil ‘wind’ God: ‘Wind’ (Lil) (Mes.) 

Dilimbabbar God: ‘Witte schaal’ (Dilimbabbar) (Mes.) 

Tiamat God: ‘Zee’ (Tiamat) (Mes.) 

Nunamnir God: ‘Zeer gewaardeerde’ (Nunamnir) (Mes.) 

Utu, hem God: ‘Zon’ (Utu, Šamaš) (Mes.) 

Utu - Inana God: ‘Zon’ (Utu, Šamaš) (Mes.) 

zon Utu God: ‘Zon’ (Utu, Šamaš) (Mes.) 

Utu, de zon God: ‘Zon’ (Utu, Šamaš) (Mes.) 

Šamaš God: ‘Zon’ (Utu, Šamaš) (Mes.) 

Marduk God: ‘Zonnekalf’ (Marduk, Amar.utu.k) (Mes.) 

chthonische God: aardgod 

god van de onderwereld God: aardgod 

onderwereldgoden God: aardgod 

aardgodin God: aardgodin 

onderwereldgodin God: aardgodin 

god van de handvaardigheid God: ambachtsgod 

ambachtsgod God: ambachtsgod 

bedrieger God: bedriegergod 

bokkengod God: dierlijk asp.: bokkengod 

God der dieven God: dieven, ~ der 

bevrijder God: heiland (redder, genezer, verlosser, dodengod) 

om de mensen te helpen God: helpergod 

de mensheid te helpen God: helpergod 

helper God: helpergod 

helpster God: helpergod 

helpt God: helpergod 

helpt de mensheid God: helpergod 

bijgestaan door andere godinnen God: helpergod 

bijgestaan door Ninmaḫ en anderen God: helpergod 

helpende godinnen bij het God: helpergod 

god van de hemel God: hemelgod 

Hemelingen God: hemeling 

herdersgod God: herdersgod 

hoogste god God: hoogste ~ 

hoogste macht van de kosmos God: hoogste ~ 

oppergod God: hoogste ~ 

suprematie God: hoogste ~ 

hoogste, alwetende en almachtige god God: hoogste ~ 

Zeus’ suprematie God: hoogste ~ 

begeleider God: intermediair: begeleider 

dienaar Namtar God: intermediair: dienaar 

Bode van Hades God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut) 
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dienaar Namtar God: intermediair: psychopomp 

Bode van Hades God: intermediair: psychopomp 

begeleider God: intermediair: psychopomp 

God van de irrigatie en agrarische God: irrigatie, landbouw en vruchtbaarheid, ~ van de 

God van de irrigatie, landbouw en God: irrigatie, landbouw en vruchtbaarheid, ~ van de 

jaagster God: jacht, godin van de 

kampioen der goden God: kampioen der goden 

kampioenen der goden God: kampioen der goden 

kampioen van de goden God: kampioen der goden 

koning van de goden God: koning der goden 

koningin der goden God: koningin der goden 

goden van het graan God: korengod (graangod) 

godin van het koren God: korengodin 

godin van de liefde God: liefdesgodin 

godin van de seksuele liefde God: liefdesgodin 

maangod God: maangod 

moedergodin God: moedergodin 

God van de oorlog God: oorlogsgod 

oorlogsgod God: oorlogsgod 

godin van de liefde, de God: oorlogsgodin 

oorlogsgodinnen God: oorlogsgodin 

rebellerende god God: rebellerende ~ 

opstandige god God: rebellerende ~ 

opstandeling God: rebellerende ~ 

god van de regen God: regengod 

schepper God: schepper 

moederschepster God: scheppergodin 

scheppergodin God: scheppergodin 

uzu-è God: scheppergodin: term: uzu-è (‘voortbrengster van het vlees’) 
(aarde) (Mes.) 

slimme god God: slimme ~ 

gestorven god  God: stervende en verrijzende ~ 

jonge god God: stervende en verrijzende ~ 

jonge, gestorven god God: stervende en verrijzende ~ 

jonge, verrijzende god God: stervende en verrijzende ~ 

stervende en herrijzende God: stervende en verrijzende ~ 

stervende en verrijzende god God: stervende en verrijzende ~ 

gestorven en verrijzende godin God: stervende en verrijzende godin 

stormgod God: stormgod 

godin van de liefde, de voortplanting God: vruchtbaarheidsgodin 

geboortegodin God: vruchtbaarheidsgodin: godin van de vrouwelijke 
vruchtbaarheid (bevruchting, geboorte, voortplanting) 

god van de zee God: watergod: zeegod 

weergod God: weergod 

weldoener van de mens God: weldoener van de mens 

god van de wijsheid God: wijsheid, ~ van de 

wijze en slimme god God: wijsheid, ~ van de 

wijze god God: wijsheid, ~ van de 

zonnegod God: zonnegod 

zoon van de hoogste god God: zoon van ~ 

goddelijke systeem Godenstelsel (godensysteem, godenwereld) 

Chariten Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Gratiën’ of 
‘Chariten’ (Χαριτες) (Gr.) 

Gratiën Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Gratiën’ of 
‘Chariten’ (Χαριτες) (Gr.) 

de Horen Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Horen’ (Ώραι) 
(Gr.) 
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Jaargetijden Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Horen’ (Ώραι) 
(Gr.) 

Moirai Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Moirai’ (Μοιραι) 
(Gr.) 

Anunna-goden Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Anunnaku’ = ‘Annunaki’ = 
‘Anunna’ (Mes.) 

Anunnaku Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Anunnaku’ = ‘Annunaki’ = 
‘Anunna’ (Mes.) 

Igigi Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Igigi’ = ‘Igigu’ (Mes.) 

god van de Olympus Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Olympioi’ (Ολυμπιοι) (Gr.) 

Olympiërs Ολυμπιοι Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Olympioi’ (Ολυμπιοι) (Gr.) 

systeem van Olympische goden Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Olympioi’ (Ολυμπιοι) (Gr.) 

Hemelse goden δεοι Ουρανιωνες Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Ouraniones’ (Ουρανιωνες) (Gr.) 

Hemelingen Ουρανιωνες Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Ouraniones’ (Ουρανιωνες) (Gr.) 

Titanen Godenstelsel: godengroep: 12. dodecade: ‘Titanen’ (masc. 
Τιτανες, fem. Τιτανιδες) (Gr.) 

pantheon Godenstelsel: pantheon (alle goden binnen een rel. cultuur) 

Adonis = West-Sem. ‘heer’ Griekse termen: Αδωνις 

Athena Parthenos Griekse termen: Αθηνα Παρθενος 

aegis Griekse termen: αιγις 

αίμα Griekse termen: αίμα 

Anesidora Griekse termen: Ανησιδωρα 

Harpijen Griekse termen: Άρπυιαι, de Harpijen, een groep stormdemonen 
[zie Geest: luchtdemon: Άρπυιαι (Harpijen) (pl.) (Gr.); Geest: 
‘Wegruksters’ (Άρπυιαι) (Gr.); Werkzaamheid: grijpen: term: 
άρπυιαι (‘wegruksters’) (pl.) (nom. ag.) (stormdemonen) (Gr.)] 

αφενος Griekse termen: αφενος 

Gaia Griekse termen: Γαια = Γη = Γα 

Γη Πανδωρε Griekse termen: Γη Πανδωρε 

Δελφις Griekse termen: δελφις 

Δελφυνη Griekse termen: Δελφυνη 

Δελφυνης Griekse termen: Δελφυνης 

δεοι Ουρανιωνες Griekse termen: δεοι Ουρανιωνες 

ελπις Griekse termen: ελπις 

Erebos Griekse termen: Ερεβος 

ις Griekse termen: ις 

καρηνα Griekse termen: καρηνον 

το καρηνον Griekse termen: καρηνον 

Kore [+ spatie] Griekse termen: Κορη 

Kore) Griekse termen: Κορη 

κορυφη Griekse termen: κορυφη 

Koureten Griekse termen: Κουρητες 

κουρος Griekse termen: κουρος 

Kretagenes Griekse termen: Κρηταγενες 

κυκεων Griekse termen: κυκεων 

λαας Griekse termen: λαας 

larnax Griekse termen: λαρναξ 

Meliai Griekse termen: Μελιαι 

Melische nimfen Griekse termen: Μελιαι 

Nysa Griekse termen: Νυσα 

Ολυμπιοι Griekse termen: Ολυμπιος, Ολυμπιοι ‘Olympisch 

Ουλυμποιο Griekse termen: Ολυμπιος, Ολυμπιοι ‘Olympisch 

ουρανος Griekse termen: ουρανος 

Geefster van alle dingen Griekse termen: Πανδωρα 

Parthenon Griekse termen: Παρθενων 

peplos Griekse termen: πεπλος 

pithos Griekse termen: πιθος 

Ploutos Griekse termen: Πλουτος 
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ποτνια Griekse termen: Ποτνια 

satyrs Griekse termen: σατυρος 

Tartaros Griekse termen: Ταρταρος 

τιμαι Griekse termen: τιμη 

τιμη Griekse termen: τιμη 

Chariten Griekse termen: Χαριτες 

de Horen Griekse termen: Ώραι 

Jaargetijden Griekse termen: Ώραι 

Пυθων Griekse termen: Пυθων 

halfgoden Halfgod 

 held [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Halfgod: held 

 held. [voorafgegaan door een spatie] Halfgod: held 

 held: [voorafgegaan door een spatie] Halfgod: held 

helden Halfgod: held 

heroïsche Halfgod: heros 

overlevenden van de Vloed Halfgod: heros, zondvloed- of overlevende van de zondvloed 

hebben de vloed overleefd Halfgod: heros, zondvloed- of overlevende van de zondvloed 

zondvloedheld Halfgod: zondvloedheld of overlevende van de zondvloed 

heerschappij Heerschappij (heersen, regering) 

dominantie Heerschappij: dominantie 

roem Heerschappij: eer (aanzien, roem) 

gezag Heerschappij: gezag 

suprematie Heerschappij: gezag: soevereiniteit (hoogste gezag) 

hoogste gezag Heerschappij: gezag: soevereiniteit (hoogste gezag) 

hiërarchie Heerschappij: rangorde (hiërarchie) 

Heer der wilde dieren Heerser: heer der dieren 

Heerseres der dieren Heerser: heerseres der dieren 

koningen Heerser: koning 

Lugal kur-kur-ra Heerser: koning: term: lugal kur-kur-ra (‘koning van de landen’) 
(goddelijke titel) (Mes.) 

koningin Heerser: koningin 

rebellenleider Heerser: leider, rebellen- 

Meesteres der Goden Heerser: leidster: term: bēlet ilī (‘meesteres der goden’) (Mes.) 

Bēlet ilī, ‘koningin der goden’ Heerser: leidster: term: bēlet ilī (‘meesteres der goden’) (Mes.) 

ποτνια Heerser: leidster: term: ποτνια (Gr.) 

Ninurta’s herbenoeming van Ninmaḫ, zijn Heerser: leidster: vrouw van de berg: term: nin-ḫursaĝ (bijnaam 
van Ninmaḫ) (Mes.) 

heiligdom Heiligdom 

tempel van Aphrodite Ourania ligt in Heiligdom: tempel van Aphrodite te Ashkelon (Isr.) 

tempel opgericht door de Phoeniciërs op Heiligdom: tempel van Aphrodite te Paphos (Cyprus) 

tempel te Paphos Heiligdom: tempel van Aphrodite te Paphos (Cyprus) 

Apollo keert terug naar zijn eigen Heiligdom: tempel van Apollo (1) te Delphi (Gr.) 

Delphi, waar hij de zeelieden als Heiligdom: tempel van Apollo (1) te Delphi (Gr.) 

tempel en heel Crisa Heiligdom: tempel van Apollo (1) te Delphi (Gr.) 

twee drievoeten stonden bij de ingang Heiligdom: tempel van Apollo (1) te Delphi (Gr.) 

van het schip naar de tempel Heiligdom: tempel van Apollo (1) te Delphi (Gr.) 

zeelieden leidt hij naar de tempel Heiligdom: tempel van Apollo (1) te Delphi (Gr.) 

zijn tempel in Delphi Heiligdom: tempel van Apollo (1) te Delphi (Gr.) 

Parthenon Heiligdom: tempel van Athena (Parthenon (Παρθενων)) te Athene 
(Gr.) 

haar tempel te Eleusis Heiligdom: tempel van Demeter te Eleusis (Gr.) 

Enki’s tempel Abzu Heiligdom: tempel van Enki (E-abzu) te Eridu (Mes.) 

tempel van Enki Heiligdom: tempel van Enki (E-abzu) te Eridu (Mes.) 

en Enki in Eridu Heiligdom: tempel van Enki (E-abzu) te Eridu (Mes.) 

Abzu (tempel van Enki in Eridu Heiligdom: tempel van Enki (E-abzu) te Eridu (Mes.) 

Abzu-tempel Heiligdom: tempel van Enki (E-abzu) te Eridu (Mes.) 
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e-abzu Heiligdom: tempel van Enki (E-abzu) te Eridu (Mes.) 

berghuis Heiligdom: tempel van Enlil (Ekur) te Nippur (Mes.) 

Ekur (tempel van Enlil in Nippur) Heiligdom: tempel van Enlil (Ekur) te Nippur (Mes.) 

Ninurta keert terug naar de tempel van Heiligdom: tempel van Enlil (Ekur) te Nippur (Mes.) 

tempel van Enlil Heiligdom: tempel van Enlil (Ekur) te Nippur (Mes.) 

tempels van Enlil in Nippur Heiligdom: tempel van Enlil (Ekur) te Nippur (Mes.) 

tussen Uruk (tempel van Heiligdom: tempel van Inana (Eanna) te Uruk (Mes.) 

Eanna Heiligdom: tempel van Inana (Eanna) te Uruk (Mes.) 

tempel van Marduk Heiligdom: tempel van Marduk te Babylon (Mes.) 

Ešumeša Heiligdom: tempel van Ninurta (Ešumeša) te Nippur (Mes.) 

Ninurta daarna naar zijn eigen tempel Heiligdom: tempel van Ninurta (Ešumeša) te Nippur (Mes.) 

tempel van Kalhu Heiligdom: tempel van Ninurta te Kalhu (Nimrod) (Mes.) 

tempel van Ninurta Heiligdom: tempel van Ninurta te Kalhu (Nimrod) (Mes.) 

tempel Heiligdom: type: tempel 

Assyrische tempels Heiligdom: type: tempel, Assyrische (Mes.) 

planeet Venus Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3) 

sterren Hemellichaam: ster 

 hoofd [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Hoofd (kop) 

hoofd. Hoofd (kop) 

hoofd) Hoofd (kop) 

hoofd: Hoofd (kop) 

hoofd, Hoofd (kop) 

hoofd ( Hoofd (kop) 

koppen Hoofd (kop) 

gezicht Hoofd: deel: gezicht (aangezicht) 

schedel Hoofd: deel: schedel 

hoofd van de mensheid Hoofd: mensheid, ~ van de 

το καρηνον Hoofd: term: καρηνον (Gr.) 

κορυφη Hoofd: term: κορυφη (Gr.) 

vrouwenhoofd Hoofd: vrouwenhoofd 

zwarthoofdigen Hoofd: zwarthoofdige 

gehoornde Hoorn 

berenhuid Huid: berenhuid 

aegis Huid: geitenvel: term: αιγις (Gr.) 

huwelijk Huwelijk 

huwen Huwelijk 

echtgenoot Huwelijk: gemaal (echtgenoot, minnaar, metgezel) 

gemaal Huwelijk: gemaal (echtgenoot, minnaar, metgezel) 

man-vrouw Huwelijk: gemaal (echtgenoot, minnaar, metgezel) 

metgezellen Huwelijk: gemaal (echtgenoot, minnaar, metgezel) 

minnaar Huwelijk: gemaal (echtgenoot, minnaar, metgezel) 

Pandora’s man Huwelijk: gemaal (echtgenoot, minnaar, metgezel) 

Inana’s man Huwelijk: gemaal (echtgenoot, minnaar, metgezel) 

man-vrouw Huwelijk: gemalin (echtgenote, minnares, metgezellin) 

zijn vrouw Huwelijk: gemalin (echtgenote, minnares, metgezellin) 

heilig huwelijk Huwelijk: heilig ~ 

vestiging van een nieuwe orde en Instelling en organisatie 

vestigt en organiseert Instelling en organisatie 

koningschap Instelling en organisatie: ambt: koningschap (monarchie) 

god-koningen Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal 

en-schap Instelling en organisatie: ambt: nam-en (Mes.) 

lagar-schap Instelling en organisatie: ambt: namlagar (Mes.) 

politieke Instelling en organisatie: politiek 

Akademie van Instelling en organisatie: school: ‘Akademie van Athene’ 

sticht Instelling en organisatie: stichting 

Vergadering der goden Instelling en organisatie: vergadering der goden 



Griekse mythen en Mesopotamië 

  

jaloers Karakter en gedrag: afgunst 

angst Karakter en gedrag: angst 

vrees Karakter en gedrag: angst 

vrezen Karakter en gedrag: angst 

schrik Karakter en gedrag: angst 

misleiden Karakter en gedrag: bedrog 

woordbreuk Karakter en gedrag: bedrog 

bedriegen Karakter en gedrag: bedrog 

bedrog Karakter en gedrag: bedrog 

bedriegt Karakter en gedrag: bedrog 

begeert Karakter en gedrag: begeerte 

verlangen Karakter en gedrag: begeerte 

verlangen Karakter en gedrag: begeerte 

handig Karakter en gedrag: bekwaamheid, handigheid 

bespot Karakter en gedrag: bespotting 

verheugt zich Karakter en gedrag: blijdschap 

vreugde Karakter en gedrag: blijdschap 

zeer dom Karakter en gedrag: domheid 

dronken Karakter en gedrag: dronkenschap 

eigenbelang Karakter en gedrag: eigenbelang 

hard moeten werken Karakter en gedrag: hardheid (gehardheid) 

harde arbeid Karakter en gedrag: hardheid (gehardheid) 

hard t.o.v. de mensheid Karakter en gedrag: hardheid (gehardheid) 

hard. Karakter en gedrag: hardheid (gehardheid) 

hardheid Karakter en gedrag: hardvochtigheid 

hardvochtig Karakter en gedrag: hardvochtigheid 

hoop Karakter en gedrag: hoop 

ελπις Karakter en gedrag: hoop: term: ελπις (Gr.) 

glimlacht Karakter en gedrag: lach 

lachen Karakter en gedrag: lach 

lacht luid Karakter en gedrag: lach 

liefde Karakter en gedrag: liefde 

affaire Karakter en gedrag: liefde 

verliefd Karakter en gedrag: liefde 

onpersoonlijk Karakter en gedrag: onpersoonlijk karakter 

onredelijk gedrag Karakter en gedrag: onredelijkheid 

onverantwoordelijk Karakter en gedrag: onverantwoordelijkheid 

opstandige Karakter en gedrag: opstandigheid 

redeloosheid Karakter en gedrag: redeloosheid 

domme en ruwe Karakter en gedrag: ruwheid 

beschaamd Karakter en gedrag: schaamte 

schaamteloze geest Karakter en gedrag: schaamteloosheid 

slim Karakter en gedrag: slimheid 

list Karakter en gedrag: sluwheid 

sluw Karakter en gedrag: sluwheid 

vertoornd Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede 

woede Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede 

wordt kwaad Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede 

kwaad is Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede 

versteld Karakter en gedrag: verbazing 

rouwenden Karakter en gedrag: verdriet 

verdriet Karakter en gedrag: verdriet 

aantrekkelijk Karakter en gedrag: verleidelijkheid (aantrekkelijkheid) 

bedwelmende schoonheid Karakter en gedrag: verleidelijkheid (aantrekkelijkheid) 

onweerstaanbaarheid Karakter en gedrag: verleidelijkheid (aantrekkelijkheid) 

aantrekkingskracht Karakter en gedrag: verleidelijkheid (aantrekkelijkheid) 

verleidelijkheid Karakter en gedrag: verleidelijkheid (aantrekkelijkheid) 
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vleiende woorden Karakter en gedrag: vleierij 

welgezinde Karakter en gedrag: welgezindheid 

wil Karakter en gedrag: wil 

larnax Kist: term: λαρναξ (Gr.) 

kleding Kleding 

kleren Kleding 

zich aan- en uitkleden Kleding: aankleden 

gordel Kleding: gordel 

helm Kleding: hoofddeksel: helm 

kroon Kleding: hoofddeksel: kroon 

bloemen als kroon Kleding: hoofddeksel: kroon: bloemen als - 

sluier Kleding: hoofddeksel: sluier 

chiton Kleding: kledingstuk: chiton, onsterfelijkheids- (Gr.) 

onsterfelijkheidschiton Kleding: kledingstuk: chiton, onsterfelijkheids- (Gr.) 

gewaad Kleding: kledingstuk: kleed (gewaad) 

kleden Kleding: kledingstuk: kleed (gewaad) 

kleed Kleding: kledingstuk: kleed (gewaad) 

mantel Kleding: kledingstuk: mantel 

naakt Kleding: naaktheid 

ontkleding Kleding: naaktheid 

ontkleed Kleding: naaktheid 

zich aan- en uitkleden Kleding: naaktheid 

geharnast Kleding: type: krijgskleding: harnas (pantser) 

 me, [voorafgegaan door een spatie] Kleding: type: machtskledij: term: me (Mes.) 

 me) [voorafgegaan door een spatie] Kleding: type: machtskledij: term: me (Mes.) 

 me. [voorafgegaan door een spatie] Kleding: type: machtskledij: term: me (Mes.) 

 me: [voorafgegaan door een spatie] Kleding: type: machtskledij: term: me (Mes.) 

 me [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kleding: type: machtskledij: term: me (Mes.) 

(me) Kleding: type: machtskledij: term: me (Mes.) 

me (goddelijke Kleding: type: machtskledij: term: me (Mes.) 

me-lam Kleding: type: machtskledij: term: me (Mes.) 

peplos Kleding: type: vrouwenkleding: πεπλος (Gr.) 

rode Kleur: rood 

wit Kleur: wit 

Geografie Kosmografie en geogafie 

Geografisch Kosmografie en geografie 

 aarde [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde 

(aarde) Kosmografie en geografie: aarde 

Aarde ontneemt Kosmografie en geografie: aarde 

Aarde, Hemel Kosmografie en geografie: aarde 

Aarde neemt Kosmografie en geografie: aarde 

Aarde geeft Kosmografie en geografie: aarde 

Aarde ontvangt Kosmografie en geografie: aarde 

Gaia Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.) 

Ge, de aarde Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.) 

Γη Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.) 

Aarde [met hoofdletter] Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (Gr.) + (Mes.) 

uzu-è Kosmografie en geografie: aarde: ‘Uzu-è’ (Mes.) 

Gaia Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge = 
ga) (Gr.) 

Ge, de aarde Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge = 
ga) (Gr.) 

eiland Kosmografie en geografie: eiland 

inheems Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen, 
autochthoon, inheems) 
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barrière Kosmografie en geografie: gebied: grens tussen de centraal 
gelegen ordelijke wereld der mensen en de chaotische, 
demonische buitenwereld 

vlakte van Nysa Kosmografie en geografie: gebied: veld: ‘Nysa’ (Νυσα) (Gr.) 

woestijn Kosmografie en geografie: gebied: wildernis: woestijn 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

Hemel [met hoofdletter] Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Gr.) + (Mes.) 

An [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: hemel: ‘An’ = akk. ‘Anu’ (1) (Mes.) 

 An. [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: hemel: ‘An’ = akk. ‘Anu’ (1) (Mes.) 

 An, [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: hemel: ‘An’ = akk. ‘Anu’ (1) (Mes.) 

 An) [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: hemel: ‘An’ = akk. ‘Anu’ (1) (Mes.) 

An biedt Kosmografie en geografie: hemel: ‘An’ = akk. ‘Anu’ (1) (Mes.) 

An (hemel Kosmografie en geografie: hemel: ‘An’ = akk. ‘Anu’ (1) (Mes.) 

An (= Kosmografie en geografie: hemel: ‘An’ = akk. ‘Anu’ (1) (Mes.) 

An schept Kosmografie en geografie: hemel: ‘An’ = akk. ‘Anu’ (1) (Mes.) 

(an-gal) Kosmografie en geografie: hemel: ‘An’ = akk. ‘Anu’ (1) (Mes.) 

an-gim Kosmografie en geografie: hemel: ‘An’ = akk. ‘Anu’ (1) (Mes.) 

grote hemel Kosmografie en geografie: hemel: term: an-gal (‘grote hemel’) 
(bovenwereld) (Mes.) 

an-gal Kosmografie en geografie: hemel: term: an-gal (‘grote hemel’) 
(bovenwereld) (Mes.) 

ουρανος Kosmografie en geografie: hemel: term: ουρανος (Gr.) 

horizon Kosmografie en geografie: horizon 

kosmologisch Kosmografie en geografie: kosmologie 

Hades’ rijk Kosmografie en geografie: plaats, woon-of verblijf- 

de Hades Kosmografie en geografie: plaats, woon-of verblijf- 

woning van Irkalla Kosmografie en geografie: plaats, woon-of verblijf- 

boven- en onderwereld Kosmografie en geografie: ruimte: bovenwereld (tussen de hemel 
en de aarde) 

bovenwereld Kosmografie en geografie: ruimte: bovenwereld (tussen de hemel 
en de aarde) 

an-gal Kosmografie en geografie: ruimte: bovenwereld: term: an-gal 
(‘grote hemel’) (Mes.) 

grote hemel Kosmografie en geografie: ruimte: bovenwereld: term: an-gal 
(‘grote hemel’) (Mes.) 

universum Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

kosmos Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

kosmische Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

horizontaal Kosmografie en geografie: weg: richting: horizontaal 

horizontaliteit Kosmografie en geografie: weg: richting: horizontaal 

verticaal Kosmografie en geografie: weg: richting: verticaal 

verticale Kosmografie en geografie: weg: richting: verticaal 

verticaliteit Kosmografie en geografie: weg: richting: verticaal 

oostelijke Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

oosten Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

heen- en terugreis Kringloop 

kringloop Kringloop 

eeuwige herhaling Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

eeuwige kringloop Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

eeuwige seizoensmatige reis Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

ommegang Kringloop: rite: locale ~ 

Processie Kringloop: rite: locale ~ 

vaasschildering Kunst en schrift: afbeelding 

vaasversieringen Kunst en schrift: afbeelding 
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Votiefreliëf Kunst en schrift: afbeelding 

afbeelding Kunst en schrift: afbeelding 

 beeld [voorafgegaan door een spatie] Kunst en schrift: beeld, goden- 

Het beeld van Athena Kunst en schrift: beeld, goden-: Athena Parthenos (Αθηνα 
Παρθενος) (Gr.) 

Athena Parthenos Kunst en schrift: beeld, goden-: Athena Parthenos (Αθηνα 
Παρθενος) (Gr.) 

sculpturen Kunst en schrift: beeld, sculptuur 

figuren Kunst en schrift: beeld, sculptuur 

schoonheid Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid  

lieflijke Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid  

Chariten Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: Χαριτες 
(‘bevalligen’) (pl.) (groep godinnen) (Gr.) 

Gratiën Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: Χαριτες 
(‘bevalligen’) (pl.) (groep godinnen) (Gr.) 

versiert Kunst en schrift: esthetiek: versiering 

versieren Kunst en schrift: esthetiek: versiering 

versierd Kunst en schrift: esthetiek: versiering 

anima Latijnse termen: anima 

ledematen Lichaam 

lichaam Lichaam 

baarmoedermotief Lichaam: baarmoeder (moederschoot) 

baarmoeder Lichaam: baarmoeder zie ook Grot 

borst Lichaam: borst 

beenderen Lichaam: bot (been) 

Haar lengte Lichaam: gestalte 

opgezwollen Lichaam: gestalte: opgezwollenheid 

vet of opgezwollen Lichaam: gestalte: opgezwollenheid 

 hand [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lichaam: hand 

handen Lichaam: hand 

zijn hand opheft Lichaam: handgebaar: handopheffing 

hart Lichaam: hart  

lever, Lichaam: lever 

met de maag Lichaam: maag 

mond. Lichaam: mond 

nek Lichaam: nek 

 ogen [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: oog 

pezen Lichaam: pees 

ις Lichaam: pees: term: ις (Gr.) 

schouders Lichaam: schouder 

 veren [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Lichaam: veer 

 veren, [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: veer 

staartveren Lichaam: veer 

bedekt met vet Lichaam: vet 

vlees Lichaam: vlees 

uzu-è Lichaam: vlees: term: uzu (Mes.) 

gevleugeld Lichaam: vleugel 

voeten Lichaam: voet 

donkere Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

duisternis Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

zwarte Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

beschenen Licht en duisternis: licht 

beschijnt Licht en duisternis: licht 

 licht [voorafgegaan door een spatie] Licht en duisternis: licht 

zonlicht Licht en duisternis: licht 

gouden schijn Licht en duisternis: licht  
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 nacht [voorafgegaan door een spatie] Licht en duisternis: nacht 

schaduw Licht en duisternis: schaduw 

schitteren Licht en duisternis: schittering 

schittering Licht en duisternis: schittering 

schittert Licht en duisternis: schittering 

straalt Licht en duisternis: schittering 

stralen Licht en duisternis: schittering 

glanzen Licht en duisternis: schittering 

blinkende Licht en duisternis: schittering 

blinkt Licht en duisternis: schittering 

straling Licht en duisternis: schittering 

me-lam Licht en duisternis: schittering: term: me-lam (‘goddelijke 
schittering’) (Mes.) 

Alkestis Literatuur: Alkestis (door Euripides) (Gr.) 

Angim Literatuur: Angim = De terugkeer van Ninurta naar Nippur (Mes.) 

De Bacchanten Literatuur: Bacchanten, De (door Euripides) (Gr.) 

Bibliotheca Literatuur: Bibliotheca (Βιβλιοθηκη; door Pseudo-Apollodorus) 
(Gr.) 

Catalogus van vrouwen Literatuur: Catalogus van vrouwen = Eoiai (Gr.) (door Hesiodus) 

Eoiai Literatuur: Catalogus van vrouwen = Eoiai (Gr.) (door Hesiodus) 

Edin-na u-sag-ga Literatuur: Edin-na u-sag-ga (Mes.) 

Enūma eliš Literatuur: Enūma eliš (Mes.)                                    [Enuma elish] 

Epos van Atraḫasis Literatuur: Epos van Atraḫasis (Mes.) 

Epos van Erra Literatuur: Epos van Erra (Mes.) 

Epos van Gilgameš Literatuur: Epos van Gilgameš (Mes.) 

Fabulae Literatuur: Fabulae (door Hyginus Mythographus) (L/R) 

Gilgameš, Enkidu en de onderwereld Literatuur: Gilgameš, Enkidu en de onderwereld (Mes.) 

Hom. epigr. Literatuur: Homerische epigrammen (Gr.) 

Homerische hymnen Literatuur: Homerische hymnen (Gr.) 

Demeter-hymne Literatuur: Homerische hymnen: Hymne II  aan Demeter (Gr.) 

Homerische Hymne aan Demeter Literatuur: Homerische hymnen: Hymne II  aan Demeter (Gr.) 

Demeter-hymne Literatuur: Homerische hymnen: Hymne II  aan Demeter (Gr.) 

Homerische Hymne aan Hermes Literatuur: Homerische hymnen: Hymne II  aan Demeter (Gr.) 

Hymne aan Apollo Literatuur: Homerische hymnen: Hymne III aan Apollo (Gr.) 

Apollo-hymne Literatuur: Homerische hymnen: Hymne III aan Apollo (Gr.) 

Homerische Hymne aan Apollo Literatuur: Homerische hymnen: Hymne III aan Apollo (Gr.) 

Delische en de Pythische sectie Literatuur: Homerische hymnen: Hymne III aan Apollo: Delische 
sectie (Gr.) 

Delische sectie Literatuur: Homerische hymnen: Hymne III aan Apollo: Delische 
sectie (Gr.) 

Homerische Hymnen aan Aphrodite Literatuur: Homerische hymnen: Hymne V aan Aphrodite (Gr.) 

Aphrodite-hymne Literatuur: Homerische hymnen: Hymne V aan Aphrodite (Gr.) 

Hom. Hymne V Literatuur: Homerische hymnen: Hymne V aan Aphrodite (Gr.) 

hymne aan Aphrodite Literatuur: Homerische hymnen: Hymne V aan Aphrodite (Gr.) 

Homerische Hymne V Literatuur: Homerische hymnen: Hymne V aan Aphrodite (Gr.) 

Homerische Hymnen aan Aphrodite Literatuur: Homerische hymnen: Hymne VI aan Aphrodite (Gr.) 

Homerische Hymne VI Literatuur: Homerische hymnen: Hymne VI aan Aphrodite (Gr.) 

Homerische Hymne aan Athena Literatuur: Homerische hymnen: Hymne XXVIII aan Athena (Gr.) 

Athena-hymne Literatuur: Homerische hymnen: Hymne XXVIII aan Athena (Gr.) 

Callimachus (Hymne aan Apollo) Literatuur: Hymne aan Apollo (door Callimachus) (Gr.) 

Hymne aan Delos Literatuur: Hymne aan Delos (door Callimachus) (Gr.) 

hymne van Iddin-Dagāns heilig huwelijk Literatuur: Iddin-Dagāns hymne aan Inana (Mes.) 

Iddin-Dagāns hymne aan Inana Literatuur: Iddin-Dagāns hymne aan Inana (Mes.) 

Ilias Literatuur: Ilias (Gr.) (Homerus) 

Homerische epen Literatuur: Ilias (Gr.) (Homerus) 

Inana en Ebiḫ Literatuur: Inana en Ebiḫ (Mes.) 

Inana en Enki Literatuur: Inana en Enki (Mes.) 
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Inana en Shukalletuda Literatuur: Inana en Shukalletuda (Mes.) 

Inana Ninegala Literatuur: Inana Ninegala (Mes.) 

(IA Literatuur: Inana’s afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

IA en AV Literatuur: Inana’s afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

van IA Literatuur: Inana’s afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

in IA Literatuur: Inana’s afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

IA; Literatuur: Inana’s afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

IA: Literatuur: Inana’s afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

IA, Literatuur: Inana’s afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

IA ( Literatuur: Inana’s afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

Voorbereidingen voor het vertrek: Literatuur: Inana’s afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

Elementen van machtsverwerving Literatuur: Inana’s afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

Inana’s afdaling Literatuur: Inana’s afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

In-nin sha-gur-ra Literatuur: In-nin sha-gur-ra (Mes.) 

Ion Literatuur: Ion (door Plato) (Gr.) 

Iphigeneia in Tauris Literatuur: Iphigeneia in Tauris (Gr.) (Euripides) 

AV Literatuur: Ištars afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

Ištars afdaling naar de onderwereld Literatuur: Ištars afdaling naar de onderwereld (Mes.) 

Laḫar en Ašnan Literatuur: Laḫar en Ašnan (Mes.) 

Lugal ud me-lam-bi nirgal Literatuur: Lugal-e ud me-lám-bi nirgál (Mes.) 

Lugale Literatuur: Lugal-e ud me-lám-bi nirgál (Mes.) (Mes.) 

mythe van Nergal en Ereškigala Literatuur: Nergal en Ereškigala (Mes.) 

Nin-me-shar-ra Literatuur: Nin-me-shar-ra (Mes.) 

Ninurta en de Schildpad (UET 6\1 2) Literatuur: Ninurta en de Schildpad (UET 6\1 2) (Mes.) 

Ninurta’s reis naar Eridu Literatuur: Ninurta’s reis naar Eridu (STVC 34) (Mes.) 

Homerische epen Literatuur: Odyssee (Gr.) (Homerus) 

Odyssee Literatuur: Odyssee (Gr.) (Homerus) 

Ol. Literatuur: Olympische oden (Gr.) (Pindarus) 

Olympische Ode Literatuur: Olympische oden (Gr.) (Pindarus) 

Orfische hymne Literatuur: Orfische hymne (Gr.) 

Over Isis en Osiris Literatuur: Over Isis en Osiris (Plutarchus) (Gr.) 

Palaikastro-hymne Literatuur: Palaikastro-hymne (Gr.) 

Prometheus geboeid Literatuur: Prometheus geboeid (Prometheus desmotes) (door 
Aeschylus) (Gr.) 

Protagoras Literatuur: Protagoras  (door Plato) (Gr.) 

Pythische Oden Literatuur: Pythische Oden (door Pindarus) (Gr.) 

scholium op Apollonius Rhodius Literatuur: scholia: Apollonius Rhodius (Gr.) 

SRT 31 Literatuur: SRT 31 (Mes.) 

Theogonie Literatuur: Theogonie (Θεογονια) (door Hesiodus) (Gr.) 

TRS 8 Literatuur: TRS 8 (Mes.) 

Werken en Dagen Literatuur: Werken en Dagen (door Hesiodus) (Gr.) 

 lot [voorafgegaan door een spatie] Lot 

noodlot Lot: noodlot 

voorspelde ondergang Lot: noodlot 

onderwereldmacht Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld), macht van de 

goddelijke macht Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere) macht 

 kracht [voorafgegaan door een spatie] Macht en kracht: kracht (sterk) 

ις Macht en kracht: kracht: term: ις (Gr.) 

macht Macht en kracht: macht 

bekleden Macht en kracht: macht 

Bekleding Macht en kracht: macht 

bekleedt Macht en kracht: macht 

τιμαι Macht en kracht: macht en privilege: term: τιμη (plur. τιμαι) (Gr.) 

τιμη Macht en kracht: macht en privilege: term: τιμη (plur. τιμαι) (Gr.) 

 me, [voorafgegaan door een spatie] Macht en kracht: macht: term: me (Mes.) 

 me) [voorafgegaan door een spatie] Macht en kracht: macht: term: me (Mes.) 

 me. [voorafgegaan door een spatie] Macht en kracht: macht: term: me (Mes.) 
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 me: [voorafgegaan door een spatie] Macht en kracht: macht: term: me (Mes.) 

 me [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Macht en kracht: macht: term: me (Mes.) 

(me) Macht en kracht: macht: term: me (Mes.) 

me (goddelijke Macht en kracht: macht: term: me (Mes.) 

me-lam Macht en kracht: macht: term: me (Mes.) 

macht over leven en dood Macht en kracht: object: leven en dood, macht over 

macht over de levenden Macht en kracht: object: levenden, macht over de 

betoverende Magie en mantiek: magie (betovering) 

orakel Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij) 

hepatoscopie Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van de ingewanden: lever (hepatoscopie) 

vogelwichelarij Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van 
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R) 

Orakel van Delphi Magie en mantiek: mantiek: spec.: Delphi, orakel van (Pythische 
Orakel)(Gr.) 

Pythische Orakel Magie en mantiek: mantiek: spec.: Delphi, orakel van (Pythische 
Orakel)(Gr.) 

mens Mens 

sterfelingen Mens 

omstanders Mens: menigte (massa, omstanders) 

plaats van de mens in de kosmos en Mens: plaats van de ~ 

bronzen ras Mens: ras, bronzen 

zilveren ras Mens: ras, zilveren 

λαος Mens: volk: term: λαος (Gr.) 

abzu, de ‘nederzee’ Mes. termen: abzu (sum.) = apsu (akk.) 

Ama-Ĝeštin Mes. termen: Ama-Ĝeštin 

an-gal Mes. termen: an-gal 

an-gim dím-ma Mes. termen: an-gim dím-ma 

Anunnaku Mes. termen: anunna 

Anunna-goden Mes. termen: anunna 

Anzû Mes. termen: Anzû 

assinnu Mes. termen: assinnu 

Bēlet ilī Mes. termen: Bēlet ilī 

dub nam-tar-ra-bi Mes. termen: Dub nam-tar-ra-bi 

e-abzu Mes. termen: e-abzu 

Eanna Mes. termen: Eanna 

Ekur Mes. termen: Ekur 

enkum Mes. termen: enkum 

En-líl-gim dím-ma Mes. termen: En-líl-gim dím-ma 

en-schap Mes. termen: en-schap 

Ešumeša Mes. termen: Ešumeša 

Ganzir Mes. termen: Ganzir 

ĝarza (‘goddelijke symbolen’) Mes. termen: ĝarza 

ĝešhur Mes. termen: ĝešhur 

Hašur-gebergte Mes. termen: hašhûru (akk.) = sum. hašur 

ḫur-saĝ  Mes. termen: ḫur-saĝ 

Igigi Mes. termen: Igigi 

Irkalla Mes. termen: Irkalla 

ki-bal Mes. termen: ki-bal 

ki-gal Mes. termen: ki-gal 

kur Mes. termen: kur 

Kurnugi Mes. termen: Kurnugi 

lagar-schap Mes. termen: lagar 

Lil ‘wind’ Mes. termen: Lil 

Lugal kur-kur-ra Mes. termen: lugal kur-kur-ra 
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me, haar kleren Mes. termen: me 

me, macht Mes. termen: me 

me-lam Mes. termen: me-lam = melammu 

melammu Mes. termen: me-lam = melammu 

pukku en mekkû  Mes. termen: pukku (en) mekkû 

Tiamat Mes. termen: ti’amat 

Ummu-Ḫubur (‘moeder Ḫubur’) Mes. termen: Ummu-Ḫubur 

uzu-è Mes. termen: uzu-è 

dansen Muziek en dans: dans 

fluit Muziek en dans: fluit 

 lier [voorafgegaan door een spatie] Muziek en dans: lier = gr. lyra (λυρα) 

Lier en boog Muziek en dans: lier = gr. lyra (λυρα) 

musiceert Muziek en dans: muziek 

muziek Muziek en dans: muziek 

mythe Mythe 

mythe van Anzû Mythe: Anzû (Mes.) 

Anzû-mythe Mythe: Anzû (Mes.) 

mythe van Adonis Mythe: Aphrodite en Adonis (Ps.-Apoll.) (Gr.-Phoen.)* 

mythe van Aphrodite en Adonis Mythe: Aphrodite en Adonis (Ps.-Apoll.) (Gr.-Phoen.)* 

mythe van Aphrodite Mythe: Aphrodite en Anchises (Gr.) 

mythe van Aphrodite en Anchises Mythe: Aphrodite en Anchises (Gr.) 

mythe van Aphrodite en Ares Mythe: Aphrodite en Ares (Gr.) 

mythe van Aphrodite en Diomedes Mythe: Aphrodite en Diomedes (Gr.) 

mythe van Aphrodite en Hera Mythe: Aphrodite en Hera (Gr.) 

mythe van Aphrodites geboorte Mythe: Aphrodite’s geboorte (Gr.) 

Delische sectie Mythe: Apollo’s geboorte (Gr.) 

mythe van Apollo’s geboorte Mythe: Apollo’s geboorte (Gr.) 

Pythische sectie Mythe: Apollo’s slachting van Python (Gr.) 

geboorte van Athena Mythe: Athena’s geboorte (Gr.) 

nl. de mythe van Athena’s Mythe: Athena’s geboorte (Gr.) 

Athena-mythe Mythe: Athena’s geboorte (Gr.) 

Damu/Dumuzid-mythen Mythe: Damu, mythen van (Mes.) 

Damu-mythen Mythe: Damu, mythen van (Mes.) 

De beoordeling van de stenen Mythe: De beoordeling van de stenen (Mes.) 

De reis van de maangod Nanna-Su’en 
naar 

Mythe: De reis van de maangod Nanna-Su’en naar Nippur (Mes.) 

De reis van Ninĝirsu Mythe: De reis van Ninĝirsu (Mes.) 

van de schepping van de koning door Mythe: De schepping van de koning door Enki en Mami (Mes.) 

Illuyanka-mythe (oudere versie) Mythe: De strijd tussen de weergod en Illuyanka (versie 1: 

Ḫupašya) (H/H)* 

mythe van Illuyanka (latere versie) Mythe: De strijd tussen de weergod en Illuyanka (versie 2: de 
organen van de weergod) (H/H)* 

Illuyanka-mythe (latere versie) Mythe: De strijd tussen de weergod en Illuyanka (versie 2: de 
organen van de weergod) (H/H)* 

Ninurta’s overwining op het monster Asag Mythe: De strijd tussen Ninurta  en Asag (Mes.) 

mythe van Zeus en Typhaon Mythe: De strijd tussen Zeus en Typhoeus (Theogonie)(Gr.) 

mythe van Zeus en Typhoeus Mythe: De strijd tussen Zeus en Typhoeus (Theogonie)(Gr.) 

Typhaon-mythe Mythe: De strijd tussen Zeus en Typhoeus (Theogonie)(Gr.) 

mythe van Zeus en Typhon Mythe: De strijd tussen Zeus en Typhon (Bibliotheca) (Gr.)* 

De terugkeer van Ninurta Mythe: De terugkeer van Ninurta (Mes.) 

mythe van Demeter Mythe: Demeters zoektocht naar Persephone (Gr.) 

Homerische Hymne aan Demeter Mythe: Demeters zoektocht naar Persephone (Gr.) 

Demeters zoektocht naar Persephone Mythe: Demeters zoektocht naar Persephone (Gr.) 

Dumuzid en Ĝeštinana Mythe: Dumuzid en Ĝeštinana (Mes.) 

Dumuzid’s droom Mythe: Dumuzid’s droom (Mes.) 

E-ne-eg-ga-ni i-lu-i-lu Mythe: E-ne-eg-ga-ni i-lu-i-lu (Mes.) 

mythe van Enki en Ninmaḫ Mythe: Enki en Ninmaḫ (Mes.) 
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mythe van Enki’s reis naar Nippur Mythe: Enki’s reis naar Nippur (Mes.) 

mythe van Enlil en de Pikhouweel Mythe: Enlil en de Pikhouweel (Mes.) 

Enlil en Ninlil Mythe: Enlil en Ninlil (Mes.) 

mythe van Hermes’ jeugd Mythe: Hermes’ jeugd (Gr.) 

mythe van het Koningschap in de Hemel Mythe: Het Koningschap in de Hemel (Heth.) 

mythe van Isis en Osiris Mythe: Isis en Osiris (Eg.) 

mythe van Ištar en Dumuzid Mythe: Ištar en Dumuzid (Mes.) 

Marduk van Babylon en de strijd met Mythe: Marduk en de strijd met Tiamat en Anzû (Mes.) 

Nabu, zoon van Marduk, en de strijd met Mythe: Nabu, zoon van Marduk, en de strijd met Anzû (Mes.) 

Nergal, god van de onderwereld Mythe: Nergal, god van de onderwereld (Mes.) 

Ninurta’s bouw van de ḫur-saĝ  ten 
gunste 

Mythe: Ninurta’s bouw van de ḫur-saĝ  ten gunste van de 
mensheid (Mes.) 

Ninurta’s herbenoeming van Ninmaḫ Mythe: Ninurta’s herbenoeming van Ninmaḫ, zijn moeder, als 

Ninḫursaĝ (Mes.) 

mythe van de schepping van Pandora Mythe: Pandora (Gr.) 

mythe van Pandora Mythe: Pandora (Gr.) 

Pandora-mythe Mythe: Pandora (Gr.) 

mythe van Prometheus en Pandora Mythe: Prometheus en Pandora (Gr.) 

Prometheus en Pandora Mythe: Prometheus en Pandora (Gr.) 

mythe van Ullikummi Mythe: Ullikummi (Heth.) 

U-u ga-am-du Mythe: U-u ga-am-du (Mes.) 

mythe van de geboorte van Zeus Mythe: Zeus’ geboorte (Gr.) 

Zeus’ geboorte Mythe: Zeus’ geboorte (Gr.) 

motief Mythologie: motief, mythologisch (mythologem) 

Motieven Mythologie: motief, mythologisch (mythologem) 

licht- en geluidmotief Mythologie: motief: geluid (lawaai, schreeuw) 

gillen Mythologie: motief: geluid (lawaai, schreeuw) 

luide schreeuw Mythologie: motief: geluid (lawaai, schreeuw) 

schreeuwen Mythologie: motief: geluid (lawaai, schreeuw) 

krijgsschreeuw  Mythologie: motief: geluid (lawaai, schreeuw) 

aarde schreeuwt Mythologie: motief: geluid (lawaai, schreeuw) 

Geluid Mythologie: motief: geluid (lawaai, schreeuw) 

geluidmotief Mythologie: motief: geluid (lawaai, schreeuw) 

lawaai Mythologie: motief: geluid (lawaai, schreeuw) 

slaan op hun schilden Mythologie: motief: geluid (lawaai, schreeuw) 

hulpmotief Mythologie: motief: hulp 

boogmotief Mythologie: motief: lier en boog 

scheiding van Hemel en Aarde Mythologie: motief: scheiding van hemel en aarde 

scheidt Ouranos Mythologie: motief: scheiding van hemel en aarde 

scheidt Hemel en Mythologie: motief: scheiding van hemel en aarde 

hemel en zendt hem Mythologie: motief: scheiding van hemel en aarde 

vervangermotief Mythologie: motief: vervanger 

geboortemythe Mythologie: thema: geboorte~ 

opvolgingsmythe Mythologie: thema: opvolgings~ 

reis om de macht Mythologie: thema: reis om de macht 

reis om de verwerving van macht Mythologie: thema: reis om de macht 

schepping van de mens en de vroege Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en vroegste 
geschiedenis van de mens, ~ van de 

schepping van Pandora Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en vroegste 
geschiedenis van de mens, ~ van de 

waarom de mensen in het zweet huns Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en vroegste 
geschiedenis van de mens, ~ van de 

mythen van de schepping van de mens Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en vroegste 
geschiedenis van de mens, ~ van de 

een soort ‘geschiedenis der mensheid’ Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en vroegste 
geschiedenis van de mens, ~ van de 

oorsprong van de vier goden Mythologie: type: oorsprongs~ (oertijd~) 
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Olympus beeft Natuurverschijnsel: beving, aard- 

Olympus trilt Natuurverschijnsel: beving, aard- 

Hemel en Moeder Aarde beven Natuurverschijnsel: beving, kosmische 

Hemel en Moeder Aarde beefden voor Natuurverschijnsel: beving, kosmische 

zee komt in beroering Natuurverschijnsel: beving, zee- 

zee wordt woest Natuurverschijnsel: beving, zee- 

bliksem Natuurverschijnsel: bliksem (flits, schicht) 

donder Natuurverschijnsel: donder 

droogte Natuurverschijnsel: droogte 

offerrook Natuurverschijnsel: rook (offer-) 

gouden sneeuw op de stad neerdalen Natuurverschijnsel: sneeuwval 

 wind [voorafgegaan door een spatie] Natuurverschijnsel: wind 

‘wind’ Natuurverschijnsel: wind 

Lil ‘wind’ Natuurverschijnsel: wind: term: lil (god) (Mes.) 

offer Offer 

verlies van de offers Offer: asp.: ontbreken van het ~ 

offergaven Offer: obj. (offergave) 

dierenoffer Offer: obj.: dierenoffer 

Offers van duiven Offer: obj.: dierenoffer: duivenoffer 

Offers van duiven en wierook Offer: obj.: reukoffer: wierookoffer 

paard Paard 

vierspan Paard 

paleis Paleis 

paradijs Paradijs 

poorten Poort 

deur Poort 

Ganzir Poort: loc.: Kigal, ~ van het dodenrijk: ‘Ganzir’ (Mes.) 

poorten van de onderwereld Poort: type: dodenrijk, ~ van het 

deur van het paleis Ganzir Poort: type: dodenrijk, ~ van het 

priesters Priester 

tempeldienaren Priester: functie: tempeldienaar (assistent) 

tempelfunctionaris Priester: functie: tempeldienaar (assistent) 

en-schap Priester: priesterschap: term: nam-en (Mes.) 

lagar-schap Priester: priesterschap: term: namlagar (Mes.) 

en-schap Priester: term: en (Mes.) 

enkum Priester: term: enkum (Mes.) (tempeldienaar) 

en-priesteres Priester: term: entu (Mes.) (priesteres) 

lagar Priester: term: lagar (Mes.) 

droom Psychologie: droom 

Gedachte Psychologie: gedachte 

verwachting Psychologie: gedachte: verwachten 

persoonlijkheid Psychologie: persoon 

slaap Psychologie: slaap 

besprenkel Reiniging en verzorging: besprenkeling 

ongewassen Reiniging en verzorging: onreinheid (onzuiverheid, vuil, 
ongewassen) 

baadt Reiniging en verzorging: wassing 

Bad- en kledingmotief Reiniging en verzorging: wassing 

Baden Reiniging en verzorging: wassing 

gebaad Reiniging en verzorging: wassing 

gewassen Reiniging en verzorging: wassing 

naar de zee gedragen en Reiniging en verzorging: wassing 

gezalfd Reiniging en verzorging: zalving 

reis Reis 

schrijden Reis 

schrijdt over Reis 

terugkeer Reis 
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tocht Reis 

zwerftocht Reis 

zwervende Reis 

tradionele goddelijke reis Reis: cultische traditionele goddelijke ~ 

reizen om de macht Reis: macht, ~ om de 

daalt Reis: nederdaling 

dalen Reis: nederdaling 

daling Reis: nederdaling 

neer- en opgang Reis: nederdaling 

neerwaarts Reis: nederdaling 

vlucht Reis: vluchten 

zoekende Reis: zoektocht 

zoektocht Reis: zoektocht 

Pan-Helleense religie Religie: Griekse ~: Pan-Helleense ~ (Gr.) 

geloofssysteem Religie: religieus systeem 

bestaand systeem Religie: religieus systeem 

het nieuwe systeem Religie: religieus systeem 

religieuze traditie Religie: religieus systeem 

religieus systeem Religie: religieus systeem 

Mysteriën Religie: type: mysteriegodsdienst 

haar Mysteriën in Eleusis Religie: type: mysteriegodsdienst: Eleusis-mysteriën (Gr.) 

Mysteriën van Eleusis Religie: type: mysteriegodsdienst: Eleusis-mysteriën (Gr.) 

Orfische Mysteriën Religie: type: mysteriegodsdienst: Orfische mysteriën (Gr.) 

goddelijke symbolen Religieus voorwerp 

altaar Religieus voorwerp: altaar 

ĝarza (‘goddelijke symbolen’) Religieus voorwerp: term: ĝarza (Mes.) 

 rite [voorafgegaan door een spatie] Rite 

processierite Rite 

ritueel Rite 

rituele Rite 

initiatierite Rite: initiatierite 

troonsbestijging  Rite: koningsrite: troonsbeklimming 

runderen Rund 

stier Rund: stier 

een os Rund: stier: os 

wilde stier Rund: wilde stier 

schepping Schepping 

schepping van de mens Schepping: antropogenie (mens, ~ van de) 

schept de mens Schepping: antropogenie (mens, ~ van de) 

scheppers van de vrouw Schepping: antropogenie (mens, ~ van de) 

schepping van de mens als gewas Schepping: antropogenie: als gewas 

agrarische versie Schepping: antropogenie: als gewas 

agrarische scheppingsmethode Schepping: antropogenie: als gewas 

agrarische aspect van de verrijzenis Schepping: antropogenie: als gewas 

agrarische aspect van de schepping van Schepping: antropogenie: als gewas 

schepping van de mens als kind van Schepping: antropogenie: als kind van Hemel en Aarde 

baart de mens Schepping: antropogenie: door geboorte (uit goden of heroën) 

man-vrouwvolgorde bij de schepping Schepping: antropogenie: man-vrouwvolgorde 

schepping van de koning Schepping: antropogenie: uit klei 

kneedt een model Schepping: antropogenie: uit klei 

kneedt Hephaistos uit aarde Schepping: antropogenie: uit klei 

kneedt Pandora uit aarde Schepping: antropogenie: uit klei 

modelleren van kleibeelden Schepping: antropogenie: uit klei 

die de mens kneedt Schepping: antropogenie: uit klei 

kneedt de aarde Schepping: antropogenie: uit klei 

moet van water en aarde Schepping: antropogenie: uit klei 

vervaardiging van het kleimodel Schepping: antropogenie: uit klei 



Griekse mythen en Mesopotamië 

  

Klei wordt vermengd Schepping: antropogenie: uit klei 

mensen en andere wezens uit aarde Schepping: antropogenie: uit klei 

schepping van Pandora Schepping: antropogenie: vrouw 

schepping van de kosmos Schepping: kosmogonie 

kosmogonische Schepping: kosmogonie 

onderaardse schepping Schepping: onderaardse ~ 

levende wezens Schepping: schepsel 

reproductiviteit Schepping: voortbrengen, produceren 

an-gim dím-ma Schepping: voortbrengen: term: dím-ma, An-gim (‘geschapen als 
An’) (titel van Ninurta) (Mes.) 

En-líl-gim dím-ma Schepping: voortbrengen: term: dím-ma,, En-líl-gim (‘geschapen 
als Enlil’)(titel van Ninurta) (Mes.) 

seksualiteit Seksualiteit 

seksueel Seksualiteit 

Seksuele Seksualiteit 

castratie Seksualiteit: castratie 

castreert Seksualiteit: castratie 

androgyn Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme, 
androgynie) 

geslachtloze Seksualiteit: geslachtloosheid 

geslachtsgemeenschap Seksualiteit: geslachtsdaad 

bevruchting Seksualiteit: geslachtsdaad 

genitaliën Seksualiteit: geslachtsorgaan, mannelijk 

homoseksueel Seksualiteit: homoseksualiteit 

assinnu Seksualiteit: homoseksualiteit: term: assinnu (nom. ag.) (Mes.) 

ontmaagd Seksualiteit: ontmaagding 

prostitué Seksualiteit: prostitutie 

prostituées Seksualiteit: prostitutie 

Tempelprostitutie Seksualiteit: prostitutie, tempel- 

assinnu Seksualiteit: prostitutie: term: assinnu (nom. ag.) (Mes.) 

verkrachting Seksualiteit: verkrachting 

hemel plengt zijn zaad Seksualiteit: zaad van de hemelgod 

sieraden Sieraad 

versierselen Sieraad 

diadeem Sieraad: diadeem 

halskettingen Sieraad: ketting, hals- (halssnoer) 

halssnoer Sieraad: ketting, hals- (halssnoer) 

ring Sieraad: ring 

monsterslang Slang 

slang Slang 

draak Slang: draak (slangachtig monster) 

monsterslang Slang: draak (slangachtig monster) 

watermonster Slang: draak (slangachtig monster) 

Gevolg Sociologie: gemeenschap van het gevolg 

vergezeld Sociologie: gemeenschap van het gevolg 

vergezellende Sociologie: gemeenschap van het gevolg 

pukku en mekkû Staf: stok: term: mekkû (Mes.) 

steen Steen 

stenen Steen 

λαας Steen: term: λαας (Gr.) 

aanvalt Strijd en vrede: aanval 

vallen Inana’s man Dumuzid aan Strijd en vrede: aanval 

antagonistisch Strijd en vrede: antagonisme 

antagonisme Strijd en vrede: antagonisme 

weerstand tegen de terugkeer Strijd en vrede: antagonisme 

vijand Strijd en vrede: antagonisme 

opponent Strijd en vrede: antagonisme 
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tegenstander Strijd en vrede: antagonisme 

vijand van de mensheid Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand 

hoogste god als vijand Strijd en vrede: antagonisme: hoogste god als antagonist 

hoogste god is antagonistisch Strijd en vrede: antagonisme: hoogste god als antagonist 

monster Strijd en vrede: antagonisme: monster 

liefde- en doodmotief Strijd en vrede: antagonisme: seksueel ~ (liefde-dood) 

ki-bal Strijd en vrede: antagonisme: vijandig land: term: ki-bal = kibala 
(Mes.) 

bedreiging Strijd en vrede: bedreiging 

bedreigt Strijd en vrede: bedreiging 

bemiddelaarster Strijd en vrede: bemiddeling 

bemiddeling Strijd en vrede: bemiddeling 

verdrijving Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen) 

gevangenneming Strijd en vrede: gevangenschap (gevangenneming) 

gevangenschap Strijd en vrede: gevangenschap (gevangenneming) 

verovering Strijd en vrede: inval (verovering) 

aanvankelijke nederlaag Strijd en vrede: nederlaag, aanvankelijke 

getrapt Strijd en vrede: nederlaag, aanvankelijke 

nederlaag Strijd en vrede: nederlaag, aanvankelijke 

faalt Strijd en vrede: nederlaag, aanvankelijke 

falen Strijd en vrede: nederlaag, aanvankelijke 

overwinnaar Strijd en vrede: overwinning 

overwinnende Strijd en vrede: overwinning 

overwinning Strijd en vrede: overwinning 

overwint Strijd en vrede: overwinning 

overwonnen Strijd en vrede: overwinning 

verslaat Strijd en vrede: overwinning 

zege Strijd en vrede: overwinning 

Zeus ontneemt Strijd en vrede: overwinning 

opstand Strijd en vrede: rebellie 

opstand Strijd en vrede: rebellie 

rebel Strijd en vrede: rebellie 

concurrentie Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie) 

rivaliteit Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie) 

samenzwering Strijd en vrede: samenzweren 

gevecht Strijd en vrede: strijd 

gewelddadige treffens Strijd en vrede: strijd 

strijd Strijd en vrede: strijd 

oorlog Strijd en vrede: strijd 

veldtocht Strijd en vrede: strijd 

Titanomachie Strijd en vrede: strijd, kosmische: Titanomachie (Gr.) 

conflict Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie) 

verwondt Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

trofeeën Strijd en vrede: trofee 

achtervolgt Strijd en vrede: verdrijven 

verzoenen Strijd en vrede: verzoening 

verzoening Strijd en vrede: verzoening 

verzoent Strijd en vrede: verzoening 

gepersonifieerde Symboliek: personificatie 

bloed (een plant) Symboliek: plant [bepaalde] als symbool van bloed 

Schelpen Symboliek: schelp als seksueel symbool 

sieraden op borst en schoot Symboliek: sieraden op borst en schoot als seksuele symbolen 

trommelslag Symboliek: trommelslag (= hartslag) als symbool van leven 

hartslag het teken Symboliek: trommelslag (= hartslag) als symbool van leven 

bevel Taal: bevel (machtswoord) 

draagt hem op Taal: bevel (machtswoord) 

instructies Taal: bevel (machtswoord) 
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beveelt Taal: bevel (machtswoord) 

geïnstrueerd Taal: bevel (machtswoord) 

instrueert Taal: bevel (machtswoord) 

toverspreuken Taal: bevel (machtswoord) 

bedankt Taal: dankzegging 

gebed Taal: gebed (aanroeping) 

klaagt Taal: klacht 

klacht Taal: klacht 

leugens Taal: leugen 

liegt Taal: leugen 

leugen Taal: leugen 

hymne Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied) 

Loflied Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied) 

lofprijzingen Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied) 

Prijslied Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied) 

geprezen Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied) 

schept op Taal: lofprijzing 

prijst Taal: lofprijzing 

naam Taal: naam (noemen) (alg.) 

namen Taal: naam (noemen) (alg.) 

Liefdespoëzie Taal: poëzie, liefdes- 

raad Taal: raad(geving, -pleging) 

Hofscènes Taal: scène 

Tempel- en hofscènes Taal: scène 

tempelscène Taal: scène 

tempelvergadering Taal: scène 

scheldt Enlil zelfs uit Taal: schelden 

schelt Enlil uit Taal: schelden 

gillen Taal: schreeuw 

schreeuw Taal: schreeuw 

aarde gilt Taal: schreeuw 

aarde schreeuwt Taal: schreeuw 

kreten. Taal: schreeuw 

kreten [+ spatie] Taal: schreeuw 

kosmische schreeuw Taal: schreeuw: oerschreeuw, kosmische schreeuw 

Persephone schreeuwt Taal: schreeuw: oerschreeuw, kosmische schreeuw 

spraak Taal: spraak 

spreekt Taal: spraak 

Tafel van het Lot Taal: tekst: boek, mytisch: ‘Dub nam-tar-ra-bi’ = ‘Tafel van het 
Lot’ (Mes.) 

Tafel Taal: tekst: boek, mytisch: ‘Dub nam-tar-ra-bi’ = ‘Tafel van het 
Lot’ (Mes.) 

Tafels van het Lot Taal: tekst: boek, mytisch: ‘Dub nam-tar-ra-bi’ = ‘Tafel van het 
Lot’ (Mes.) 

dub nam-tar-ra-bi Taal: tekst: boek: term: dub nam-tar-ra-bi (‘Tafel van het Lot’) 
(lit.) (Mes.) 

thema Taal: thema 

krijgsschreeuw Taal: uitroep: krijgsroep 

oorlogskreet Taal: uitroep: krijgsroep 

woord Taal: woord 

zingen Taal: zang 

tijd [+ spatie] Tijd 

tijd: Tijd 

tijd, Tijd 

ten tijde van Tijd 

verdeling van het jaar Tijd jaar: verdeling van het ~ 
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 dag [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: dag(indeling) 

dagen Tijd: dag(indeling) 

dagelijks Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag) 

ochtendschemering Tijd: dag: ochtendschemering (dageraad, morgenstond) 

jaar Tijd: jaar(indeling) 

Jaargetijden Tijd: jaargetijde 

seizoenen Tijd: jaargetijde 

seizoenslengte Tijd: jaargetijde 

de Horen Tijd: jaargetijde: term: ώραι (pl.) (godengroep) (Gr.) 

Jaargetijden Tijd: jaargetijde: term: ώραι (pl.) (godengroep) (Gr.) 

nass.-tijden Tijd: periode (tijdperk) 

zetel Troon 

troon Troon 

Twee Twee 

Kronos scheidt Ouranos Twee: splitsing 

scheiding van Hemel en Aarde Twee: splitsing 

scheidt Hemel en Twee: splitsing 

Hemel en zendt hem Twee: splitsing 

scheiding van Hemel en Aarde Twee: splitsing: scheiding van hemel en aarde 

scheidt Ouranos Twee: splitsing: scheiding van hemel en aarde 

scheidt Hemel en Twee: splitsing: scheiding van hemel en aarde 

hemel en zendt hem Twee: splitsing: scheiding van hemel en aarde 

Amfora Vat: amfora (Gr.) 

drievoeten Vat: drievoet(ketel) 

tripoden Vat: drievoet(ketel) 

grafurn Vat: grafurn 

Krater Vat: krater (Gr.) 

Kylix Vat: kylix (Gr.) 

pot Vat: pot 

vaas Vat: vaas 

vazen Vat: vaas 

voorraadpot Vat: voorraadpot 

pithos Vat: voorraadpot: term: πιθος (Gr.) 

plant Vegetatie 

vegetatie Vegetatie (gewas, plant) 

gewas Vegetatie (gewas, plant) 

plant Vegetatie (gewas, plant) 

bloemen Vegetatie: bloem (bloesem) 

woudbloemen Vegetatie: bloem, woud- 

narcis Vegetatie: bloem: narcis 

gras Vegetatie: gras 

koren Vegetatie: koren (graan) 

biezen Vegetatie: riet 

hun de levengevende Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid) 

levensvoedsel Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid) 

plant en het water Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid) 

vruchten Vegetatie: vrucht 

woud Vegetatie: woud 

heilige woud Vegetatie: woud, heilig 

granaatappelpitten Vegetatie: zaad, granaatappel- 

granaatappelzaadje Vegetatie: zaad, granaatappel- 

bevrijding Verlossing (bevrijding) 

bevrijden Verlossing (bevrijding) 

verbreekt daarop de gouden Verlossing: separ.: banden 

reddingsoperatie Verlossing: type: redding 

reddingspoging Verlossing: type: redding 



Griekse mythen en Mesopotamië 

  

toedienen van leven Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken 

geven de mens het leven Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken 

neer- en opgang Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

op te stijgen Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

oprijzing Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

opstijgen Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

rijst Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

rijzen Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

stijgt Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

terugkeer Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

verrijzenis Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

Verrijzing Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

wederopstanding Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

Opgang Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

herrijzen Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis, 
wederkeer, reïncarnatie) 

herboren Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis, 
wederkeer, reïncarnatie) 

herleven Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis, 
wederkeer, reïncarnatie) 

wedergeboorte Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis, 
wederkeer, reïncarnatie) 

herrijzenis Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis, 
wederkeer, reïncarnatie) 

terugkeer Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis, 
wederkeer, reïncarnatie) 

schoonheid Verschijning: alg. verschijningsvorm 

lieflijke gedaante Verschijning: alg. verschijningsvorm 

uiterlijk Verschijning: alg. verschijningsvorm 

verschijning Verschijning: alg. verschijningsvorm 

schitterende verschijning Verschijning: alg. verschijningsvorm 

dus haar uiterlijke Verschijning: alg. verschijningsvorm 

mooie verschijning Verschijning: alg. verschijningsvorm 

verschijning van Athena’s hoofd Verschijning: alg. verschijningsvorm 

Inana’s aanblik Verschijning: alg. verschijningsvorm 

aanblik van Athena Verschijning: alg. verschijningsvorm 

in de gedaante van de Eleusiër Verschijning: alg. verschijningsvorm 

verschijnt Verschijning: alg. verschijningsvorm 

in de gedaante van de Eleusiër Verschijning: antropomorfisme 

in een slang te veranderen Verschijning: gedaantewisseling 

in de gedaante van de Eleusiër Verschijning: gedaantewisseling 

in dieren veranderen Verschijning: gedaantewisseling 

verandert zijn dochter in de Verschijning: gedaantewisseling 

verandering van geslacht Verschijning: geslachtswisseling 

in een slang te veranderen Verschijning: incarnatie 

in de gedaante van de Eleusiër Verschijning: incarnatie 

incarnaties Verschijning: incarnatie 

epifanie Verschijning: openbaren, zich 

verband met Hades’ Verschijning: openbaren, zich 

verschijning als godin Verschijning: openbaren, zich 

bloed (een plant) Verschijning: plantvormige verschijning 

verandert zijn dochter in de Verschijning: plantvormige verschijning 

oervervanging Verschijning: substitutie 

substitutie Verschijning: substitutie 

substituut Verschijning: substitutie 

vervanger Verschijning: substitutie 

vervanging Verschijning: substitutie 

vervangt Verschijning: substitutie 
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steen als substituut Verschijning: substitutie 

in een slang te veranderen Verschijning: theriomorfisme 

Apollo reist als dolfijn Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante) 

vereerd, wordt voorgesteld als een Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante) 

Vogel Vogel 

arend Vogel: arend 

adelaar Vogel: arend (adelaar) 

Anzû Vogel: arend, hemel-: anzû (Mes.) 

uil Vogel: uil 

leeuw-vogel Vogel: zonne(leeuw)vogel 

pukku en mekkû Voorwerp: bal: term: pukku (Mes.) 

banden Voorwerp: band (koord, boei, mummieband) 

boeien Voorwerp: band (koord, boei, mummieband) 

geboeid Voorwerp: band (koord, boei, mummieband) 

koorden Voorwerp: band (koord, boei, mummieband) 

wieg Voorwerp: bed 

bijl Voorwerp: bijl 

hamers Voorwerp: hamer 

houweel Voorwerp: houweel 

net [+ spatie] Voorwerp: net 

sikkel Voorwerp: sikkel 

Tafel van An Voorwerp: tafel: ‘Tafel van An’ (Mes.) 

Waterzak Voorwerp: waterzak 

zak [+ spatie] Voorwerp: waterzak 

vlammende Vuur 

vuur Vuur 

as van de overledene Vuur: as 

basisgereedschap van de beschaving Vuur: basisgereedschap van de beschaving, ~ als 

fakkel Vuur: fakkel 

offervuur Vuur: offervuur 

geparfumeerde Waarneming: ruiken: geur 

onzichtbaar Waarneming: zien: onzichtbaarheid 

godin-en-gemaalperspectief Waarneming: zien: perspectief, mythologisch: godin-en-
gemaalperspectief 

heldenperspectief Waarneming: zien: perspectief, mythologisch: heldenperspectief 

wagen Wagen 

stormwagen Wagen: stormwagen 

strijdwagen Wagen: strijdwagen 

vierspan Wagen: vierspan 

wapen Wapen 

boog Wapen: boog 

bliksemhamer Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht 

donderhamer Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht 

wapen en helper Wapen: god als ~ (god in de functie van wapen) 

bode èn wapen Wapen: god als ~ (god in de functie van wapen) 

pijl Wapen: pijl 

schild Wapen: schild 

aegis Wapen: schild: term: αιγις (‘schild van geitenvel’) (Gr.) 

speer Wapen: speer 

windwapen Wapen: windwapen 

water Water (als substantie en drinkwater) 

levenswater Water: levenswater 

water des levens Water: levenswater 

bier Water: levenswater: bier 

wateren Wateren 

rivier of bron Wateren: bron 
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Maagdenbron Wateren: bron: ‘Maagdenbron’ = gr. Παρθενιον φρεαρ = 
‘Bloemenbron’ = gr. Ανθιον φρεαρ = ‘Bron van de schone dans’ = 
gr. Καλλιχορος φρεαρ te Eleusis (Gr.) 

Telphousa Wateren: bron: ‘Telphusa’ = gr. ‘Telphousa’ (Τελφουσα) in 
Boeotië (Gr.) 

golf Wateren: golf 

oceaan Wateren: oceaan (zee) 

zee [+ spatie] Wateren: oceaan (zee) 

zee. Wateren: oceaan (zee) 

zee, Wateren: oceaan (zee) 

zee’ Wateren: oceaan (zee) 

Oceaan Wateren: oceaan die de aarde omgeeft: ‘Oceanus’ = gr. ‘Okeanos’ 
(Ωκεανος) (Gr.) 

water van de dood Wateren: oerwateren 

onderaardse oceaan Wateren: oerwateren 

onderwereldzee Wateren: oerwateren 

(de wateren van) de Abzu-goden Wateren: oerwateren 

stroom [+ spatie] Wateren: rivier 

rivier Wateren: rivier 

stroom die uit de berg voortvloeit Wateren: rivier, komend vanonder uit een berg 

rivier de Ḫubur Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Ḫubur’ (Mes.) 

Styx Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Styx’ (Στυξ) (Gr.) 

vloedwateren Wateren: vloed, overstromingswateren 

vloed Wateren: vloed, overstromingwateren 

zoetwatergebieden onder de Wateren: zoete ~ onder de aarde 

abzu, de ‘nederzee’ Wateren: zoete ~ onder de aarde: term: abzu = akk. apsû = sum. 
engur = akk. engurru (Mes.) 

Vloedmotief Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische 
overstroming) 

Vloed; Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische 
overstroming) 

grote Vloed Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische 
overstroming) 

Vloed overleefd Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische 
overstroming) 

Vloed worden Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische 
overstroming) 

Vloed en dus Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische 
overstroming) 

Vloed) Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische 
overstroming) 

zondvloed Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische 
overstroming) 

armoede Welzijn en ziekte: behoefte: armoede 

dorstige Welzijn en ziekte: dorst 

honger Welzijn en ziekte: honger (hongersnood) 

hongersnood Welzijn en ziekte: honger (hongersnood) 

lijden Welzijn en ziekte: lijden 

verdoemenis Welzijn en ziekte: onheil 

ellende Welzijn en ziekte: onheil 

ramp Welzijn en ziekte: onheil 

rampspoed Welzijn en ziekte: onheil 

onheil Welzijn en ziekte: onheil 

veroorzaakt nood en Welzijn en ziekte: onheil 

plaag Welzijn en ziekte: onheil: plaag, door goden of demonen 
gezonden 

rijkdom Welzijn en ziekte: rijkdom 

welvaart Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart) 



Griekse mythen en Mesopotamië 

  

overvloed Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed 

αφενος Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: αφενος (Gr.) 

Ploutos Welzijn en ziekte: rijkdom: term: πλουτος (adj.) (god) (Gr.) 

verdort Welzijn en ziekte: verval, organisch (verdorring) 

vruchtbaarheidsdrama Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid  

vruchtbaarheidsmotief Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid  

vruchtbaarheid Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid 

ziekte Welzijn en ziekte: ziekte 

pest Welzijn en ziekte: ziekte: pest 

hard moeten werken Werkzaamheid (activiteit, daad) 

werklast Werkzaamheid (activiteit, daad) 

arbeid Werkzaamheid (activiteit, daad) 

Bedelving onder een berg Werkzaamheid: bedekken: bedelving onder een berg of dijk 

een berg erop Werkzaamheid: bedekken: bedelving onder een berg of dijk 

berg Etna wordt later op hem geplaatst Werkzaamheid: bedekken: bedelving onder een berg of dijk 

dijken op boven de onderwereldzee Werkzaamheid: bedekken: bedelving onder een berg of dijk 

ligt ook onder de Etna Werkzaamheid: bedekken: bedelving onder een berg of dijk 

plaatsing van de berg Werkzaamheid: bedekken: bedelving onder een berg of dijk 

plaatst Marduk een berg Werkzaamheid: bedekken: bedelving onder een berg of dijk 

waarboven zeedijken worden Werkzaamheid: bedekken: bedelving onder een berg of dijk 

boeiing Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen, 
aantrekken van gordels) 

vastgeklonken Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen, 
aantrekken van gordels) 

landbouw Werkzaamheid: ec. ~: landbouw 

Harpijen Werkzaamheid: grijpen: term: άρπυιαι (‘wegruksters’) (pl.) (nom. 
ag.) (stormdemonen) (Gr.) 

bijgestaan Werkzaamheid: helpen (hulp) 

hulp Werkzaamheid: helpen (hulp) 

spuugt Werkzaamheid: openen: braken (spuwen) 

vloeit Werkzaamheid: stromen (vloeien) 

stroomt Werkzaamheid: stromen (vloeien) 

bevloeiing Werkzaamheid: stromen: irrigatie (water leiden) 

verleiden Werkzaamheid: verleiden 

verleidt Werkzaamheid: verleiden 

verlokken Werkzaamheid: verleiden 

gewaarschuwd Werkzaamheid: waarschuwen 

aan Python geeft om op te Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden 

 orde [voorafgegaan door een spatie] Wet en orde: orde 

wet en orde Wet en orde: wet 

onderwijzen Wetenschap: onderwijs, instructie 

eeuwig afdalen en herrijzen Wisseling 

wisselende Wisseling 

wisseling Wisseling 

religieuze vernieuwing Wisseling: religieuze verandering: vernieuwing (hervorming, 
revival) van de religie 

 regen [voorafgegaan door een spatie] Wolk en regen: regen 

aegis Wolk en regen: wolk, onweers- en regen-: term: αιγις (Gr.) 

 zon [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Zon 

zon, Zon 

zon. Zon 

zonnegod Zon 

zonlicht Zon 

zonsondergang Zon: zonsondergang 

opkomt Zon: zonsopgang 

zon opkomt Zon: zonsopgang 
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’s morgens verschijnt Zon: zonsopgang 

zon, die opkomt Zon: zonsopgang 
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