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1 Het cultuurgebied van de hoge beschavingen 

 
 



Religie van de vroege landbouwers – Het cultuurgebied van de hoge beschavingen 

1.1 Inleiding tot het cultuurgebied der hoge beschavingen 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. 7500 – 4500: eerste landbouw en veeteelt in het Midden-Oosten; de verspreiding duurde 
tot 2500. 

2. 3500 – 2500: vorming van de basiselementen van de beschaving, waarna de verspreiding 
plaatsvond. Deze basiselementen waren: 
i. schrift 
ii. wiel 
iii. wiskunde 
iv. kalender 
v. koningschap 
vi. priesterschap 
vii. tempelsymboliek 
viii. belastingen 

 
b. Proto-Neolithicum 7500 – 5500: 

Overgangsfase: Natoefiërs. 
 

c. Basaal Neolithicum 5500 – 4500: 
3. Dorpsleven op basis van: 

i. landbouw (tarwe, gerst); 
ii. veeteelt (varkens, geiten, schapen, runderen); 
iii. pottenbakkerij; 
iv. weefkunst; 
v. timmeren en huizenbouw. 

 
4. De rol van de vrouw wordt nu belangrijk door: 

i. haar economische bijdrage; 
ii. analogie met de aarde. 
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1.2 Hoog-Neolithicum 4500 – 3500 

 
a. Productie van naakte vrouwenbeeldjes: 

1. Doel: 
i. hulp bij conceptie en geboorte; 
ii. ontvangen van gebeden; 
iii. bescherming tegen gevaar; 
iv. ondersteuning bij meditatie over het mysterie van het bestaan; 
v. bescherming van het gewas en het vee; 
vi. bewaking van de kinderen; 
vii. bescherming van de reizigers. 

 
2. Uitbeeldingen: 

i. staand en zwanger; 
ii. hurkend en barend; 
iii. met kind aan de borst; 
iv. met de handen aan haar borsten; 
v. met één hand aan haar borst en de andere bij haar geslachtsdeel; 
vi. met koeienkop en kind met stierenkop; 
vii. op de rug van een leeuw; 
viii. geflankeerd door staande leeuwen en geiten; 
ix. met uitgestrekte armen (ontvangen); 
x. met opgeheven armen, en bloemen en slangen in de handen; 
xi. gekroond met stadsmuur; 
xii. zittend op de rug of tussen de hoorns van een stier. 

 
3. Begeleidende symboliek: 

i. spiegel; 
ii. troon; 
iii. poort; 
iv. morgen- en avondster; 
v. zuil met staande leeuwen. 

 
b. Plotselinge verschijning van fraai versierd aardewerk: 

1. concept van de geometrische organisatie van een esthetisch veld; 
2. swastika-composities uit Sāmarrā , w.o. dieren en vrouwen draaiend rond een centrum, en 

Maltezer kruizen. Verspreiding: Irak en Iran; 
3. stierenkoppen (bucrania), dubbele bijl en Maltezer kruis uit Halaf. Verspreiding: Noord-

Syrië (ten zuiden van de Taurus). 
 

c. Beeldjes die in verband worden gebracht met het bijenkorfgraf, uit Halaf: 
1. duiven; 
2. bultrund; 
3. schapen; 
4. geiten; 
5. varkens. 
6. Commentaar: 

De symboliek van Halaf verspreidde zich over de hele wereld: de stier en de godin, de duif 
en de dubbele bijl. 
 

d. Sumerië: 
1. ca 4000 in Zuid-Mesopotamië; 
2. eerste ziggurats met heiligdom op de top voor de hiëros gamos; de koningin wordt 

geïdentificeerd met de godin, de koning met de god (aarde resp. hemel); 
3. Obeïd-aardewerk 4000 – 3500; 
4. latere steden: Ur, Kiš, Lagaš, Eridu, Sippar, Šuruppak, Nippur, Erech. 
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1.3 De priesterlijke stadstaat 3500 – 2500 

 
a. In ca 3200 (Uruk-B) vond de eerste bewuste creatie plaats van een nieuwe wereldorde door 

een nieuwe elite, nl. de professionele kaste van tempelpriesters: 
1. Ontdekking van de vijf hemelse sferen (Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus) naast 

de zon en de maan. 
2. De hemelse wetten gelden ook voor het leven op aarde: 

i. De stad als imitatie van de kosmische orde: de mesokosmos. 
ii. De koning als god. 
iii. De stadsmuur als grens en het paleis of de ziggurat als centrum (met vijf kosmische 

punten; zie ook swastika, kruis, rosette en kalender). 
iv. De kalender met 360 dagen en 5 heilige dagen. 
v. Liturgische kunst, w.o. muziek: de wereld ordenende harmonie der sferen. 

3. Uivinding van het schrift. 
4. Uitvinding van het wiel. 
5. Uitvinding van het tientallig (zakelijk) en zestigtallig (tijd en ruimte) stelsel. 
6. De mythen zijn bedoeld om de menselijke orde in overeenstemming te brengen met de 

hemelse orde. 
7. Het mythologisch systeem rond de ziggurat verspreidde zich over de hele wereld. 

 
b. De rituele koningsmoord: 

1. De opvattingen over de rituele koningsmoord ontstonden eveneens in Mesopotamië en 
verspreidden zich naar Afrika, India en Maleisië. 

2. De priesters bepaalden aan de hand van de hemelse orde wanneer de koning (de maangod) 
moest sterven. 

3. De onderliggende gedachte, het rituele mensenoffer, was in de tropen reeds bekend. 
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2 Het gebied van de rituele koningsmoord 

 
a. Het Vestaalse vuur: 

1. Na de dood van de koning ontsteekt een jong stel met vuurstokken het nieuwe vuur, 
voltrekt de liefdesdaad en wordt levend begraven. 

2. Overal in de tropen worden dergelijke of andere mensenoffers gebracht ter bevordering  
van het welzijn van het volk, een goede oogst enz. Dit is de zg. rituele liefde-dood. 

3. De primitieve tuinbouw bedrijvende dorpen van de tropen vertonen overeenkomsten met de 
proto-neolithische dorpen van het Midden-Oosten. 
 

b. Het mythologische thema van de rituele moord: 
1. Inhoud van het thema: 

i. De dood komt in de wereld door een ‘moord’ (op het maanwezen). 
ii. Uit deze dood ontstaat de plant waarvan de mens leeft. 
iii. Na het eten hiervan ontstaan de geslachtsorganen als tegenwicht tegen het sterven. 

(Reproductie zonder dood is een ramp, evenals dood zonder reproductie.) 
 

2. Toelichting: 
i. Vóór de moord was er geen dood en geen seks: er heerste een paradijselijke toestand. 
ii. Toch bracht de moord niet alleen iets verschrikkelijks teweeg (de dood), maar ook iets 

goeds: voedsel en leven. 
iii. Vergelijk Kaïn en Abel, kruisiging van Jezus, Persephone. 
iv. De rituele moord kan dus niet alleen een economische reden hebben. Een kosmische 

gegrepenheid moet hier een rol spelen, hetgeen ook blijkt uit de behandeling van de 
slachtoffers. De gemeenschap en de kosmos moeten met elkaar harmoniëren. 
 

3. Belang van mythe en rite: 
i. Mythologie is een organisatie van beelden, opgevat als de weergave van de zin van het 

leven die gestalte krijgt door middel van de gedachte (wetenschap uiteindelijk) en de 
beleving (kunst). 

ii. Het mythische beeld wordt door middel van de rite in het hier en nu verwerkelijkt (dus 
geen herhaling of herdenking; de tijd valt weg). 
 

c. Persephone - het offer van de maagd: 
1. Persephone of Kore is een voorbeeld van de mythische maagd die levend begraven wordt 

en uit wie het nieuwe plantenleven opbloeit. De desbetreffende rite komt voor in de 
Thesmophoria en de Eleusis-mysteriën. 

2. Verklaring: 
i. Persephone wordt de bruid van de Slang, nl. Hades/Okeanos, die de aarde omvat en 

heer is van de diepe wateren die opstijgen in de planten. 
ii. Dood en geslachtsdaad worden dus gelijkgesteld. 
iii. Als bruid moet ze in een slang veranderen, vgl. het beeld van de ineengedraaide 

slangen. 
iv. De zwijnen die een rol spelen, zijn de vervangers van het oorspronkelijke mensenoffer. 

3. Andromeda (weliswaar gered door Perseus) is een ander voorbeeld van de mythische maagd 
die geofferd wordt, d.w.z. uitgehuwelijkt wordt aan de Slang. 
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3 De bruid van de Slang 
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3.1 De relatie tussen het ontstaan van de landbouw en de mythe van de Slang 
en de Maagd 

 
a. De oorsprong van de landbouw ligt in het westelijke deel van de tropische zone, nl. het 

gebied van Afrika via het Midden-Oosten tot West-India, waar ook Homo Sapiens ontstond. De 
eerste tuinbouw zou dan binnen 1000 jaar omstreeks 7500 v. Chr. kunnen zijn ontstaan. In dit 
gebied was de culturele samenhang groot genoeg om te dienen als mythogenetische zone. 
 

b. De symboliek van de slang van het eeuwige leven is al heel oud, getuige de vondst in Mal’ta 
met symbolen als de slang, het labyrint, de vogel, de vis en twintig vrouwenbeeldjes. 
Het vrouwenlichaam is, evenals de dood, een mysterie. Ze is de deur naar de andere wereld 
waaruit het leven komt. In de gebieden van de Grote Jacht dienden de vrouwen de mannen 
magisch te ondersteunen. 
 

c. In de zone van de primitieve planters had de vrouw echter een dominante positie. De mythe 
van de Slang en de Maagd getuigt hiervan. De basiselementen hiervan zijn: 
1. De jonge, huwbare vrouw wordt geassocieerd met het mysterie van baren en menstruatie. 

Dit mysterie en de baarmoeder zelf worden geïdentificeerd met de kracht van de maan. 
2. Het bevruchtende mannelijke zaad wordt geïdentificeerd met de wateren en verbeeld door 

de fallische, waterachtige en bliksemachtige slang, door wie de maagd van gedaante 
verwisselt. 

3. De ervaring leert dat het leven verandering inhoudt, transformatie, dood en 
wedergeboorte. 
 

d. Belangrijke ideeën die de mensen hebben beïnvloed: 
1. De analogie van dood en herrijzenis met de maansveranderingen. 
2. De analogie van het loskomen van het water en de bevruchting van het zaad met de 

schaduw die de maan verzwelgt en weer loslaat. 
3. Het komen en gaan van de generaties. 
4. Het op- en neergaan van de emoties. 
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3.2 Midden-Oosten 
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3.2.1 Symboliek van de slang 

 
 
1. Afwerpen van de huid 

 
 

2. Leeft in de aarde  
 

3. Tussen de wortels van bomen 
 

4. Leeft in het water 
 
 

5. Beweegt als golvend water 
 

6. Beweegt als bliksem 
Tong als bliksem 
Beet als bliksem 
 

7. Hangt als liaan in bomen 
 

8. Verzwelger 
 

9. Vorm 
 

10. Bijt in eigen staart 
 
 

11. Spiraalvorm 
 
 

12. Kronkelend in boom 
 
 
 

13. Caduceus: twee slangen ineenkronkelend 
 
 

14. Bruidegom van de godin 

 
Meester van de wedergeboorte, eeuwig leven, 
erectie van de penis 
 
Penetratie, hij hoort bij de godin 
 
Verband met het groeien van het gewas 
 
Verband met de fallus en het vochtige, 
levenbrengende zaad 
 
Idem voor de wateren beneden 
 
Idem voor de wateren boven. Bovendien 
connectie met vuur 
 
 
Dodelijke vrucht  
 
Het vrouwelijke geslachtsorgaan 
 
Het mannelijke geslachtsorgaan 
 
Uroboros, de wateren die de aarde omgeven. 
Ook het eeuwige leven 
 
Labyrint, symbool van het dodenrijk waaruit 
het leven oprijst 
 
Bewaker van de wereldboom en de vruchten 
van het leven. Aspect: hij die op de proef 
stelt 
 
Paring, wedergeboorte, eeuwig leven, 
labyrint enz. 
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3.2.2 Symboliek van de maan 

 
 
1. Wassen en afnemen: mysterie der wedergeboorte, eeuwig leven 

 
2. Afwerpen van zijn schaduw: zoals de slang zijn huid afwerpt; erectie 

 
3. Heer der getijden 

Heer van het ritme van de baarmoeder 
Heer van de regens 
Heer van de dauw 
 

4. Heer van de tijd, waardoorheen de levende wezens komen en gaan; dus heer van geboorte en 
dood, twee aspecten van één toestand 
 

5. De maan is het hemelse teken, de slang zijn ‘ondermaanse’ tegenhanger: beiden zijn heer van 
de wateren van het leven 
 

6. Nieuwe maan: dood, waarna en waaruit het leven tevoorschijn komt 
 

7. Maansikkel: verschillend, o.a. runderhoorns, schip, sikkel, cornu copiae 
 

8. Negen maanden: compleetheid 
 

9. Bruidegom van de godin, oorspronkelijk mannelijke tegenhanger van de vrouwelijke zon. De zon 
doodt de maan (zonnevogel) 
 

10. Licht en donker zijn interactief: opheffing der tegenstellingen. De zon is alleen licht en verdrijft 
donker 
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3.2.3 Symboliek van de boom, het water en de zon 

 
a. Symboliek van de boom: 

1. zuilvorm: de axis mundi, waar de wereld om draait; 
2. levensboom: 

i. brenger van de vruchten van verlichting en van het onsterfelijke leven; 
ii. geen schuld of val, maar idylle der onschuld. 

 
b. Symboliek van het water: 

1. als bollen bij de zon: de vier rivieren; 
2. als emmer; 
3. slangvormig teken. 

 
c. Symboliek van de zon: 

1. ster met bollen; de bollen zijn de wateren die naar de vier windstreken stromen; 
2. zonnevogel die de stier doodt; 
3. leeuwvogel, cherubijn: doder van de stier. 
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3.2.4 De mythologie van de goddelijke triade en de boom 

 
a. De slangenheer is polymorf: 

1. antropomorf: als god in mensengedaante; 
2. plantvormig: als boom; 
3. theriomorf: als slang; 
4. hemels: als maan; 
5. elementvormig: als water. 

 
b. De triade: 

1. De slang wordt vaak gezien als vader/echtgenoot. 
2. De jonge god, archetype van het vleesgeworden zijn, wordt vaak gezien als 

zoon/echtgenoot. 
3. De godin wordt vaak gezien als moeder (en dochter) en echtgenote. 

 
c. Orde en bedreiging ervan: 

De zoon/echtgenoot, de vader/slang en de moedergodin horen bijeen. Deze orde kan worden 
bedreigd door patriarchale goden of wezens van de wereldillusie, bijv. in de Bijbel, Griekenland 
en India. 
 

d. Doel van deze mythologie: 
In de mythologie van de boom, de slang, de moedergodin en hun zoon heerst een positieve 
sfeer: De slang en de godin helpen de zoon om de boeien van geboorte, ziekte, ouderdom en 
dood te doorbreken. 
In Genesis is 
1. deze oorspronkelijke mythologie omgekeerd; 
2. hierdoor een ambivalentie ontstaan (ook in Griekenland). 
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3.3 Europa 
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3.3.1 De voor-Homerische cultussen en de beoordeling hiervan 

 
De voor-Homerische cultussen vertonen een duistere sfeer in tegenstelling tot die van de 
Olympische goden: 
a. Voorbeelden van deze duistere sfeer: 

1. de cultus bij het Nemi-meer (zie Frazer); 
2. Pasiphaë en de Minotaurus. 

 
b. In tegenstelling hiermee zijn er ook idyllische scènes: 

1. het slangenheiligdom van Epirus; 
2. vaasschildering met de boom der Hesperiden. 

 
c. In werkelijkheid was de voor-Homerische wereld er één van een in wezen organische, 

plantaardige, niet-heroïsche kijk op de natuur en de behoeften van het leven, waarvan de 
donkere en lichte zijden gelijkelijk gewaardeerd werden. 
 

d. Vrouwen namen hierin een prominente en dominante plaats in: het matriarchaat. 
 

e. De patriarchale Indo-Europeanen en Semieten benadrukten het negatieve karakter van het 
matriarchaat en de positieve aspecten van hun eigen patriarchaat. 
Voorbeelden van de overwinning van het patriarchaat: 
1. Jahweh op Leviathan; 
2. Zeus op Typhon; 

3. Indra op Vṛtra. 
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3.3.2 De door de patriarchale filosofie opgeworpen tegenstellingen met de 
matriarchale mythologie 

 
Matriarchaat 
 
1. Een schrikaanjagende moedergodin. 

 
2. Haar metgezel was de slang. 

 
3. De riten waren somber en 

angstaanjagend. 
 

4. De offers waren zwijnen en mensen. 
 
 

5. Gerichtheid naar de aarde. 
 

6. Offerplaatsen waren donkere bossen, 
velden en greppels, waarin het bloed naar 
de diepte stroomde. 
 

7. De offers waren gericht aan de δαιμονες 
e.d. 
 

8. Sfeer van afwijzing: do ut abeas, waarna 
evenwel het positieve aspect van de godin 
overbleef: de gift van welzijn. 
 

9. Een niet-heroïsche, organische kijk op de 
natuur en het leven als bron van welzijn 
(boeren). 
 

10. De goede en slechte kanten van het leven 
werden gelijkelijk gewaardeerd (zoals de 
maan licht èn donker kent). 
 
 

11. Het stelsel van zeden was gebaseerd 
op de moedergodin van leven èn dood; 
vrouwen waren dominant. 
 

12. Benadrukken van het noodlot van de 
mythologie van de met de aarde 
verbonden macht van de Slang en de 
eeuwige kringloop. 

Patriarchaat 
 
1. Mannelijke goden van de hemel. 

 
2. Hemelse godinnen (Eos). 

 
3. Vreugdevolle riten met spelen en vrolijke 

feesten. 
 

4. De offers bestonden uit mooi versierd 
vee. 
 

5. Gerichtheid omhoog naar het licht. 
 

6. Prachtige tempels. 
 
 
 

7. Rationele, menselijke, de wetten 
gehoorzamende goden. 
 

8. Een met de goden gedeeld feest: do ut 
des. 
 
 

9. Een heroïsche, oorlogszuchtige kijk op het 
leven (strijders en veehoeders). 
 
 

10. Het goede wordt verbonden met de goden 
van het licht; het slechte met de vroegere 
natuurmachten (zoals de zon slechts licht 
kent). 
 

11. De ijver van het woord der gerechtigheid 
en de woede van het vuur en het zwaard. 
 
 

12. Benadrukken van het principe van de vrije 
wil, verbonden met de actieve held met 
zijn donderkeil; individuele 
verantwoordelijkheid. 
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3.4 Echo’s van de oudere mythologie in de patriarchale mythologie 

 
a. Voorbeelden waarin de oudere mythologie is blijven doorklinken: 

1. Perseus en Medusa, met wier bloed Asklepios doodt èn geneest (vgl. Kālī); 
2. Teiresias en de parende slangen: overwinning van de tegenstellingen; 
3. Zeus en Persephone, die Dionysos voortbrengen; 
4. God de Heilige Geest en Maria, die Jezus voortbrengen; 
5. de Slang en Eva, die Adam voortbrengen (zie b.). 

 
b. Echo’s van de moedergodin in Genesis: 

1. Adam is ‘uit de aarde genomen’ en tot haar zal hij weerkeren. Adam keert dus terug naar 
zijn moeder, d.i. de aarde, ontdaan van haar antropomorfe trekken. Adam keert dus niet 
terug naar de vader, Jahweh. 

2. Eva is de ‘moeder van alle levenden’: het verloren antropomorfe aspect van moeder aarde. 
3. Adam is dus haar zoon en man. De ribkwestie is patriarchale omkering. 
4. Jahweh zelf was een aspect van de Slangenkracht: 

i. Mozes’ stok die een slang werd in Egypte. 
ii. Met dezelfde stok werd water uit een rots geslagen. 
iii. De bronzen slang op een stang die leven bracht (Nehushtan). 
iv. De Levi-priesters van Jahweh: vgl. de Leviathan. 
v. Afbeeldingen van Jahweh als slangengod. 

 
c. Echo’s van de moedergodin in Ierland: 

1. De Bronstijd (2500 – 500/200 v. Chr.) was de periode van de moedergodin. 
2. Het matriarchaat wordt weerspiegeld in:  

i. Keltische verhalen; 
ii. het feit dat veel Ierse edelvrouwen van voor-Keltische stam waren, zelfs in de 

hoogtijdagen van het Keltendom (200 v. Chr. – 400 na Chr.), zoals Meave (naast haar 
man Ailill); 

iii. Andere restanten uit deze periode zijn motieven als de Túatha Dé Danann (het volk van 
de godin Dana) en de síde van de sprookjes. 
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4 De gemalin van de Stier 
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4.1 De triade van de twee godinnen en de jonge god 

 
De moeder van de gestorven en herrezen god is vanaf 5500 v. Chr. overal bekend. 
De aspecten van de dood en het leven van de ene godin worden weergegeven door twee godinnen, 
vergezeld van de jonge god. 
 
a. Voorbeelden: 

1. Kreta: de godin, staande op een berg, geflankeerd door leeuwen en aanbidder. 
2. Pylos: Lineair-B-tekst, gevonden bij het heiligdom van Potnia (= ‘vrouwe’): 

i. giften aan Poseidon = ‘heer (posei) van de aardgodin (das); 
ii. de twee koninginnen en Poseidon; 
iii. de twee koninginnen en de koning. 

3. Mycene: plaquette met twee vrouwen en kind. 
4. Eleusis: afbeelding van Demeter, Triptolemos en Persephone. 

De god beweegt van de godin des doods naar de godin des levens. 
 

b. Schema van enkele triaden: 
 
Gestorven en herboren 
zoon/gemaal 
________________________ 
Dumuzid-abzu 
Adonis 
Triptolemos 

Moeder/gemalin als godin 
van het leven 
________________________ 
Inana 
Aphrodite 
Demeter 

Moeder/gemalin als godin 
van de dood 
________________________ 
Ereškigala 
Persephone 
Persephone/Kore 

 
 
c. Commentaar Berends: 

Dumuzid-abzu was een plaatselijke godin van het dorp Kinirša; er is geen verband met de god 
Dumuzid. 
 

d. Hiernamaals: 
1. Ring van Pylos: vreugdevolle scènes van de levensboom met paartjes en de leeuw. 
2. Elysium, Dilmun enz. staan in schril contrast tot de ‘patriarchale’ Hades. 
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4.2 De stierensymboliek 
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4.2.1 De stier, de zonnevogel en de muziek 

 
a. Stier en zonnevogel: 

1. Een Sumerische plaquette (2500 v. Chr.) toont de maanstier, aangevallen door de 
zonnevogel met leeuwenkop. Eén voorpoot is geplant in een aardhoop of berg als een 
drietand. Er is een connectie met de (vruchtbaarmakende) wateren. 
 

2. Vergelijk de volgende reeksen: 
i. Poseidon – aardgodin – stier – drietand – wateren 
ii. Śiva – Pārvatī (= ‘dochter van de berg’) – stier 

Śiva rijst als liṅga uit de onderaardse wateren en dringt binnen in de yoni van de aarde. 
iii. Śiva als kosmische danser staat met één voet op een dwerg. 

 
b. Stier en muziek: 

1. Er is verband tussen muziek (harp) en de stem van de stier: in deze muziek wordt de 
eenheid van leven en dood tot uitdrukking gebracht. 

2. Vergelijk de vondst in het graf van Abargi en Šub-ad: een zilveren koeienkop en een gouden 
stierenkop op een harp. Van de huid van de geofferde stier werd een trommelvlies gemaakt. 

3. Zie ook Śiva de kosmische danser. 
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4.2.2 De verbeelding van de eenheid van leven en dood 

 
De uiteindelijke eenheid van leven en dood voorbij tijd en ruimte wordt op de volgende wijzen 
verbeeld: 
1. De god en de godin die twee lijken, maar één zijn: 

a. An-Ki, de ongedeelde wereldberg, wordt An (de hemel) en Ki (de aarde), beiden gescheiden 
door Enlil (hun zoon), waarna de wereld der tijdelijkheid ontstaat. 

b. Adam wordt Adam en Eva, gescheiden door Jahweh, waarna door het eten van de vrucht de 
wereld der tijdelijkheid ontstaat. 
 

2. Het rituele huwelijk, de hiëros gamos, herstelt de oorspronkelijke zijnstoestand: 
a. in meditatie (psychologisch), waarbij de ziel wordt ‘herboren’; 
b. in magische handelingen, waarbij de natuur wordt bevrucht en herboren. 

 
3. De zijnstoestand van harmonie is evenwel voortdurend aanwezig, maar niet zichtbaar, zodat de 

stier pikzwart wordt voorgesteld. 
 

4. De filosofie van non-dualiteit: 
a. is in essentie aanwezig in de geestestoestand van het jonge kind als dissociatie; 
b. is als mystieke vervoering, de mythische identificatie, ontstaan en was een van de 

belangrijkste aanzetten tot het ontwikkelen van de beschaving. 
 

5. Symbolische weergaven: 
a. Egypte: het Geheim van de twee partners 
b. China: tao 

c. India: nirvāṇa 

d. Japan: de bloemenkrans 
e. Israël: het herwonnen paradijs (Jes. 11: 6-9). De stier en de leeuw leven op een ander 

niveau vreedzaam samen. De dualiteit is opgeheven. 
 

6. Overeenkomsten in de religieuze symbolen: 
a. Onaangedane gezichtsuitdrukking zowel van de Sumerische stier als Śiva. 
b. De trommel van creatie en tijd in Śiva’s rechterhand; vergelijk de trommel in Sumerië. 
c. Het vuur van de onsterfelijkheid, die de tijd vernietigt, in Śiva’s linkerhand; vergelijk het 

vuur uit de poten van de Sumerische stier. 
d. Śiva draagt een schedel van de dood en de maan der wedergeboorte. 
e. God – stier – leeuw: 

i. Śiva is de heer der dieren (Paśupati). 
ii. Dumuzid–Tammuz–Adonis is de heer van dood en wedergeboorte met stier als symbool. 
iii. Dionysos is de kosmische danser en stier, slang en leeuw tegelijk. 
iv. De Farao is de ‘stier van zijn moeder’: in de dood is hij Osiris, de stier, die bij Hathor, 

de wereldkoe, Horus, de valk en farao, verwekt. 
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4.2.3 Vervanging van de rituele koningsmoord door het stierenoffer 

 
a. Egypte: De Apis-stier was de incarnatie van de Osiris-stier en werd elke 25 jaar geofferd. 

 
b. Kreta: 

1. De koningen waren altijd jong en dus vond er misschien regicide plaats na elke Venus-
cyclus. 

2. Later is de regicide misschien vervangen door het rituele stierenspel. 
3. De afbeelding van een man-leeuw die een man-stier (Minotaurus) aanvalt in een cirkelende 

dynamiek (draaiende wiel van leven en dood); de Minotaurus is gelijk te stellen aan de 
maankoning. 

4. De priester (≈ Sumerische leeuw-vogel) doodt de stier, Poseidon, de ‘heer van moeder 
aarde’. 
 

c. De Kretensische cultuur wordt gekenmerkt door een hoge mate van beschaving: 
1. Het ontbreken van grofheid, m.n. t.o.v. de weergave van seksualiteit. 
2. Een matriarchaat met verfijnde omgangsvormen, gelijkheid van seksen, vreugde en 

levendigheid; er is een contrast met latere patriarchale culturen, maar ook met de 
Egyptische en Sumerische, aan wie ze cultureel voorafgaat. 

3. Vreedzaamheid: verdedigingswallen ontbraken, nauwelijks wapens, handel was belangrijk. 
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4.2.4 Oorsprong en verbreiding van de laat-Neolithische cultuur van de 
moedergodin 

 
a. Het Mediterrane cultuurcomplex: 

1. Anatolië: 5500 v. Chr. (of eerder): 
Het oudste gebied van de moedergodin, vertegenwoordigd door talrijke aardewerkbeeldjes. 

2. Taurische hoek (Noord-Syrië): 4500-3500 v. Chr.: 
i. vrouwenbeeldjes; 
ii. Halaf-aardewerk; 
iii. stierenkoppen; 
iv. dubbele bijl; 
v. bijenkorfgraf; 
vi. beeldjes van duiven, koeien, schapen enz.; 
vii. tempelcomplexen in de vorm van vrouwelijke genitalia met koeiencultus. 

 
b. Verbreiding via de handel: 

1. 4000-3500 naar Mesopotamië; 
2. 2500 naar de Indus-vallei; 
3. 2600 (of eerder) naar Kreta. 

 
c. Het gehele cultuurcomplex vertoont dezelfde kenmerken: 

1. Een godin met twee aspecten: 
i. positief (als koe) geassocieerd met leven, groei, voeding (m.n. i.v.m. vegetatie); 
ii. negatief (als leeuwin) geassocieerd met de dood van alle levende wezens; 
iii. symbool: de boom van leven en dood. 

 
2. Een mannelijke metgezel, geassocieerd met: 

i. de stier; 
ii. de drietand; 
iii. wassen en afnemen van de maan; 
iv. rituele koningsmoord. 

 
d. Kretensische data: 

1. 4000: neolithisch begin; 
2. 2500-1500: bloeitijd; 
3. 2000-1400: handelscontacten met West-Europa; 
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e. Engelse data: 
 

2300-2000 
 
 
2000-1900 
 
 
1900-1700 
 
 
1775 
 
 
 
 
1700-1500 
 
 
1500-1400 

Windmill Hill: vroeg-Neolithicum 
Oorsprong: oostelijk MZ-gebied 
 
Megalithenbouwers 
Oorsprong: westelijk MZ-gebied 
 
Stonehenge I: aardgericht 
(moedergodin) 
----------------------------------------- 
Snoerbandkeramiek 
(strijdhamervolkeren) 
Klokbekercultuur (Arisch en pre-
Arisch) 
 
Stonehenge II: hemelgericht 
(zonnegod) 
 
Wessex-cultuur en Stonehenge III: 
contacten met Kreta, Mycene en 
Egypte 

 
 
 
Midden-Minoïsch I 
 
 
 
 
uitgebreide handelscontacten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat-Minoïsch  
 

 
 

f. Einde moedergodincultuur: 
1. ca 1770 in Engeland; 
2. 1100 in Kreta/Mycene; 
3. 500 in Ierland. 
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4.2.5 Effecten van de religie van de moedergodin op de psyche 

 
De cultuur van de moedergodin gaat dus vooraf aan die van de goden. Ze werkt door in het 
onderbewustzijn van de betrokken volkeren: 
1. Het beeld van de moeder en de vrouw heeft een andere, tegengestelde werking dan dat van de 

vader en de man: gevoelens van identiteit t.g.o. gevoelens van dissociatie. 
2. Zelfs het dualisme van leven en dood verdwijnt door haar troost. 
3. Geest en natuur worden niet gescheiden. 
4. De beeldende kunst bloeit als vanzelf, zonder tussenkomst van moraal, allegorieën en 

redeneringen. 
5. Er heerst vertrouwen in de natuur, zowel in haar dodelijke aspect als in haar productieve 

aspect. 
6. Een Myceense zegelring met een scène van de godin van de dubbele bijl geeft de gehele 

gedachtenwereld van de eenheid van leven en dood kort weer. 
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4.3 De overwinning van de zonen van het licht 
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4.3.1 Overgang ‘matriarchaat’ – ‘patriarchaat’ in het Midden-Oosten 

 
a. De overgang wordt gekenmerkt door de volgende data: 

1. Vanaf 3500: aanvallen door nomaden uit het noorden en het zuiden 
2. 3000:   eerste Semitische staten 
3. 2500:  definitieve vestiging van dergelijke staten 
4. 2350:  Sargon van Akkad 
5. 1728-1686: Ḫammurābi van Babylon 

 
b. De verklaring van Sargon: 

1. De verklaring van koning Sargon getuigt van een radicaal andere houding t.o.v. de 
moedergodin. Hij verbindt zichzelf met een legende die betrekking had op de godin en haar 
zoon. De zoon komt nu centraal te staan, is geen god, noch toegewijd slachtoffer, maar 
een koning. 

2. Inhoud: 
i. De aangepaste versie van de geboorte uit een maagd: 

Er is een geheime zwangerschap; de moeder is van lage afkomst; de vader is onbekend 
of dood. 

ii. Verwijzing naar vader als berggod: 
Vaders broer was bergbewoner. 

iii. Het kind wordt te vondeling gelegd in het water (watergeboorte). Vergelijk 
Erichthonios, Vyāsa, Mozes. 

iv. Redding en opvoeding door eenvoudige lieden: 
Hier zijn dat irrigatoren, dus weer het waterthema; vergelijk Romulus en Remus. 

v. Heldenfunctie als tuinman: 
Dat wil zeggen: de held is de bevruchter van de godin. 

vi. De held is de geliefde van de godin Ištar (Sum. Inana, Grieks Aphrodite). 
 

c. Politieke, religieuze en psychologische effecten van de solarizatie: 
1. De kosmologische mythe wordt in een persoonlijk vlak getrokken. 
2. Gevolg is een inferieure meditatie: geen uitdoving van het ego in de god (mythische 

identificatie), maar verheffing van het ego tot een god (mythische inflatie). 
3. De koning ontsnapt zo aan de heerschappij van de priesters en de sterren. 
4. Vervanging van een religieus (hiëratisch) georiënteerde samenleving door een politiek 

(dynastiek) georiënteerde samenleving. 
5. Geen zelfoverwinning, maar verovering van de wereld wordt het doel. 

 
Volgende stappen vanaf Ḫammurābi: 

6. Het nieuwe koningsmodel wordt geprojecteerd op de koning der goden, hier Marduk, de 
zoon van Ea, die de heerschappij krijgt toegewezen door Anu en Bel. 

7. Het lot van de koning wordt verbonden met de hoogste god. De koning wordt de heerser der 
wereld. 

8. Niet de maangod, maar de zonnegod wordt de heerser (solarizatie). Het oude systeem 
wordt omgedraaid: de maan en de stier horen nu tot de sfeer van het vrouwelijke, de leeuw 
van het mannelijke. 
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4.3.2 Enūma eliš 

 
a. De overwinning van de zonnegod (Marduk) op de godin en haar gemaal (Tiamat en Apsû-Kingu-

Mummu) wordt verwoord in het Babylonische epos Enūma eliš uit ca 1600 v. Chr., maar 
overgeleverd in een document uit ca 650 v. Chr. (de bibliotheek van Assurbanipal). 

 
b. Inhoud: 

1. Ea verslaat Apsû en Mummu. Er is sprake van broedertwist en vadermoord. Van Apsû wordt 
een ‘huis in de diepte’ gemaakt. 
Commentaar: 
i. De oude orde wordt vertegenwoordigd door: 

(1) Apsû (vader ≈ stier); 
(2) Tiamat (moeder); 
(3) Mummu (zoon ≈ leeuwvogel: het woord, de boodschapper). 

ii. Hun wateren zijn niet gescheiden. Er heerst een toestand van diepe, droomloze slaap, 
oceanisch gevoel, non-dualiteit, tijdloosheid, identificatie met het mysterie van de 
werkelijkheid. 

iii. De latere goden vertegenwoordigen dualiteit, strijd, activiteit, rationaliteit. 
 

2. Anu verwekt de winden die Tiamat verstoren. Zij verwekt uit zichzelf monsters, w.o. 
Kingu. 
Commentaar: 
i. Hier is sprake van mythische smaad: de goden van de oude orde worden verlaagd tot 

monsters. 
ii. Naast een nieuwe mythologie wordt er ook een nieuwe psychologie geïntroduceerd: de 

rationele, heldere functies van de geest kregen de overhand over de fascinatie voor de 
mystieke, duistere delen van de ziel. 
 

3. Ea geeft zijn zoon Marduk de opdracht Tiamat te doden. In ruil daarvoor wil Marduk 
voortaan het lot der goden bepalen. Tijdens een vergadering der goden blijkt Marduk in 
staat het gewaad met de nachtelijke sterrenhemel te laten verdwijnen en weer op te 
roepen. Hij wordt koning der goden en bereidt zich voor op de strijd. 
 

4. Marduk verslaat Tiamat en de monsters. Tiamat wordt in tweeën gespleten: de bovenkant 
wordt de hemel, de onderkant wordt de aarde, die weer boven op de Apsû ligt: 
i. Anu heerst over de hemel; 
ii. Enlil heerst over de aarde; 
iii. Ea heerst over de diepte (Apsû). 
iv. De wateren worden eveneens gescheiden in boven en beneden, en er worden wachters 

aangesteld. 
 

c. Vervolgens schept Marduk uit het lichaam van Kingu de mens als dienaar der goden. Na deze 
daad ontneemt Marduk de Tafel van het Lot aan Kingu. Ten slotte wordt de grote Babylonische 
ziggurat gebouwd en de vijftig namen van Marduk vastgesteld. 
Commentaar: 
In de Sumerische mythologie fungeerde Ea (i.p.v. Marduk) als de schepper en diende de aarde 
(i.p.v. Kingu) als grondstof voor de schepping van de mens. Er is dus sprake van mythologische 
toeëigening door de nieuwe religie. 
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4.3.2.1 Opmerkingen over Enūma eliš 

 
1. Aangezien Tiamat degene blijft ‘die alles heeft gemaakt’, dus ook haar zoon, is Marduk slechts 

een tussenpersoon die met geweld dingen tot stand brengt, die toch moesten gebeuren. Hoewel 
ze vernederd en verdrongen is, blijft ze toch onder de oppervlakte bestaan. 
 

2. Door de verschuiving van de aandacht van de moeder naar de zoon wordt het leven 
moeizamer: de identiteit van leven en dood verdwijnt en schuld verschijnt. Kingu had werkelijk 
recht op de Tafel van het Lot. 
 

3. Genealogie van Apsû en Tiamat resp. Ouranos en Gaia: 
 
                                Apsû x Tiamat                                                 Ouranos x Gaia 
                                        │     │                                 │ 
                                        │  Kingu                oude orde ; vgl.                       │                      
┌───────┬──────┬────┼────┐                             Titanen 
│       │      │    │  Mummu 
│              │            │        │ 
Laḫmu  Laḫāmu  Anšar   Kišar 
                              │ 
                            Anu 
                              │ 
                            Ea x Damkina 
                                 │ 
                            Marduk 
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4.3.2.2 De patriarchale ontwikkeling t.o.v. de oude orde 

 
a. De historische ontwikkeling van een matriarchale naar een patriarchale zienswijze is als volgt 

verlopen: 
1. De wereld, geboren uit een godin zonder gemaal. 
2. De wereld, geboren uit een godin, bevrucht door een gemaal. 
3. De wereld, gevormd uit het lichaam van een godin door een mannelijke oorlogsgod. 
4. De wereld, geschapen door de macht van een mannelijke god zonder hulp. 

 
b. Vergelijking tussen de Babylonische versie (stap 3) en de Hebreeuwse versie (stap 4): 

1. Overeenkomsten: 
i. Mes. ti’amat ≈ Hebr. tĕhōm: de diepte, de zee. 
ii. De winden van Anu en Marduk bliezen in het gezicht van Tiamat. 

De wind/geest van Elohim blies/zweefde over het gezicht van de wateren. 
iii. Marduk maakte uit het bovenste deel van Tiamat de hemel en de hemelse wateren. 

Elohim maakte de hemel en scheidde de wateren. 
iv. Ea overwon Apsû en Marduk overwon Tiamat. 

Jahweh overwon Rahab en Leviathan. 
2. Verschillen: 

i. De moedergodin is bij de Hebreeën teruggebracht tot haar elementaire staat, tĕhōm. 
ii. Elohim schiep uit zichzelf. 
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4.3.3 Het Gilgameš-epos en het lot der mensen 

 
a. Data van de totstandkoming van het epos: 

1. Tijd van ontstaan: ca 2500 v. Chr.; 
2. Akkadische versie ca 1750, waarvan een Hettitische vertaling; 
3. Assyrische versie ca 650. 

 
b. Inhoud: 

1. Gilgameš’ heerschappij als tiran: 
De ‘goddelijke Gilgameš’ is de laatste god-koning (tweederde god, eenderde mens), maar 
heerst als tiran. Daarom vragen de goden uit naam der mensen aan de moedergodin Aruru 
een tegenhanger te maken in de gedaante van Enkidu. 
 

2. De komst van Enkidu: 
Enkidu (≈ maangod, heer der dieren) wordt door een prostituée van de tempel van Ištar (de 
prostituée ≈ Ištar, de moedergodin zelf) Uruk binnengebracht. 
Wanneer Gilgameš Ištar wil bezoeken, verspert Enkidu hem de weg. Ze vechten, maar 
worden vrienden. 
 

3. De dood van Enkidu en Gilgameš’ reis: 
Later sterft Enkidu. Gilgameš wil hem uit de dood opwekken en gaat op zoek naar het kruid 
der onsterfelijkheid, dat hij via Siduri (= godin van de dood) en Utnapištim (= de 
zondvloedheld) in de wereldzee vindt. 
 

4. De diefstal van het kruid door de slang: 
Terug aan land steelt een slang het kruid, neemt het mee, eet het op en werpt zijn huid af. 
Gilgameš weent. 
 

c. Betekenis: 
1. Het lot der mensen is het eerst verwoord in het Gilgameš-epos. 
2. De diefstal verbeeldt het volgende: 

De Slangenkracht van het Eeuwige Leven, dat vroeger in het bezit der mensen was, is 
meegenomen en opgeborgen onder de hoede van de ‘vervloekte’ slang en de ‘versmade’ 
godin in het verloren paradijs van de onschuld van de angst. 
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5 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 
 

Abargi Abargi (Mes.) (koning) 

Abel Abel = hebr. Heḇel (NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.)                     [Hebel] 

Apsû Abzu = akk. Apsû (Mes.) (oergod)                                         [Apsu] 

Adam Adam (1) = hebr. ’Āḏām = ’Ādām = arab. ’Ādam = gr. Αδαμ (NW-

Sem.-Isr.) (koning-aartsvader) 

Adonis Adonis (1) (Αδωνις) (Gr.-NW-Sem.) (god) 

Afrika Afrika (continent), Afrikaans, Afrikaan 

Ailill Ailill (4) Mór = Ailill mac Máta van Connachta (Kelt.) (koning)  
                                                                                    [Ailill Mor] 

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 

An (de hemel) An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

Anu An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

Anatolië Anatolië = gr. Ανατολια = lat. Anatolia = turks Anadolu ≈ Klein-Azië 
(zie aldaar) (Azië) (streek, (deel van) Aziatisch Turkije), 
Anatolisch, Anatoliër 

Andromeda Andromeda (Ανδρομεδα) (Gr.) (godin) 

An-Ki An-Ki (Mes.) (god) 

Anšar Anšar (Mes.) (god)                                                            [Anshar] 

Aphrodite Aphrodite (Αφροδιτη) (Gr.) (godin), Aphroditisch            [Afrodite] 

Apis-stier Apis = Hapis = gr. Απις = Hep = eg. ḥp (Gardiner) = ḥjpw (Allen) = 

Hapi-ankh = eg. ḥp-ˁnḫ = Hape = Hapi (1) = kopt. ϨⲀⲡⲉ = ϨⲀⲡⲓ 
(Eg.) (stiergod) 

Arisch Ariërs = skt. Ārya (Ind.) (volk), Arisch                                   [Arya] 

Asklepios Asclepius = gr. Asklepios (Ασκληπιος) = Epius = gr. Epios (Ηπιος) = 
lat. Aesculapius (Gr.) (god) 

Assurbanipal Assurbanipal = akk. Aššur-bāni-apli = bijb. Asnappar = hebr. 

ʼĀsenapar (Mes.) (koning)                [Ashurbanipal, Ashshurbanipal, 
Assur-bani-apli, Assurbaniapli, Asenapar] 

Assyrische Assyrië = < lat. Assyria = < gr. Ασσυρια = < akk. Aššūrāyu = < akk. 
Aššur (3)  (Azië) (rijk), Assyrisch, Assyriër                 [Ashur, Assur] 

Babylon Babylon (Βαβυλων) = akk. Bābili(m) = sum. Ká.dingir-rak = Tintirki 
= Šuanna = hebr. Bāḇel = operz. Bābiru = kass. Karanduniaš (akk.) 

(Irak) (archeol. site,  bij Ḥillah,  tOv Karbala = Kerbala, gvm. 

Bābil), Babylonisch, Babyloniër                 [Babel, Babiru, Babilim, 
Karanduniash] 

Babylonische Babylon (Βαβυλων) = akk. Bābili(m) = sum. Ká.dingir-rak = Tintirki 
= Šuanna = hebr. Bāḇel = operz. Bābiru = kass. Karanduniaš (akk.) 

(Irak) (archeol. site,  bij Ḥillah,  tOv Karbala = Kerbala, gvm. 

Bābil), Babylonisch, Babyloniër                 [Babel, Babiru, Babilim, 
Karanduniash] 

China China = Zhōngguó (Azië) (land), Chinees, Chinees 

Dana Dana = Danu (Kelt.) (godin) 
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Demeter Demeter (Δημητηρ) (Gr.) (godin) 

Kālī Devī: Kālī (1), avatāra en mahāvidyā (Ind.) (godin)   [Kali, avatara, 
mahavidya] 

Pārvatī Devī: Pārvatī, avatāra (Ind.) (godin)                    [Parvati, avatara] 

Dilmun Dilmun (1) = Tilmun = Telmun = mod. Bahrein (Azië) 
((paradijs)eiland) 

Dionysos Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch 

Dumuzid-abzu Dumu-zi-Abzu (Mes.) (godin van Kinirša)     [Dumuzidabzu, Dumuzi-
abzu, Dumuzid-abzu] 

Dumuzid Dumuzid (1) (sum.) = akk. Du’zu = Dūzu = hebr. Tammûz (Mes.) 
(god)                                                                   [Duzu, Tammuz] 

Tammuz Dumuzid (1) (sum.) = akk. Du’zu = Dūzu = hebr. Tammûz (Mes.) 
(god)                                                                   [Duzu, Tammuz] 

Egypt Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk. 

Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.) 

(land), Egyptisch, Egyptenaar 

Elohim El (1) = hebr. ’Ēl (pl. ’Ĕlôhîym = ’Ĕlōhîm (1)) = ’Il = ugar. ’ilu = 
phoen. / aram. ’l = akk. Ilu (NW-Sem.) (1. hoogste god der 
Kanaänieten (en Ugarieten), 2. later = Isr. Jahweh), Elohistisch 
[zie ook Jahweh]                                                [Elohiym, Elohim] 

Eleusis Eleusis (1) (Ελευσις (1)) = ngr. Elefsina (Ελευσινα) (Gr.) 
(topogr./archeol. site, aan de Golf van Elefsina tNWv Athene, 
Attica), Eleusinisch, Eleusiër 

Engelse Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel), 
Engels, Engelsman 

Ea Enki (sum.) = Nudimmud = akk. Ea = Niššiku (Mes.) (god) 
                                                                       [Nishshiku, Nissiku] 

Enkidu Enkidu (Mes.) (myth. fig.) 

heer der dieren Enkidu: ‘Heer der dieren’ (Mes.) 

Enlil Enlil = Nunamnir = akk. Ellil = gr. Illinos (Ιλλινος) (Damascius) 
(Mes.) (god) 

Bel. Enlil: ‘Bēl’ (1) (Mes.) (god)                                               [Bel] 

Eos Eos (Ηως (e.var.)) (Gr.) (godin) 

Epirus Epirus = gr. Epeiros (Ηπειρος) (Gr.) (1. hist. streek Epirus, 2. 
periferie (kleiner dan de hist. streek), noordwestelijk 
Griekenland)                                                         [Ipeiros, Ipiros] 

Ereškigala Ereškigala (Mes.) (godin)                                             [Ereshkigal] 

Erichthonios Erichthonius = gr. Erichthonios (Εριχθονιος) (Gr.) (aardgeboren 
god, myth. koning en stichter, en heros) 

Eridu Eridu = Eridug = akk. Irîtu = mod. Tell Abu Shahrain (Sum.-Irak) 
(archeol. site, tZWv An Nāʂirīyah, gvm. Dhī Qār)                  [Iritu] 

Europa Europa (2) (Eur.) (continent), Europees, Europeaan 

Eva, Eva = hebr. Ḥawwāh = Sept. gr. Heua (Εύα) (NW-Sem.-Isr.) (bijb. 

fig., oorspr. godin)                                            [Hawwah, Hawwâ] 

Eva is Eva = hebr. Ḥawwāh = Sept. gr. Heua (Εύα) (NW-Sem.-Isr.) (bijb. 

fig., oorspr. godin)                                            [Hawwah, Hawwâ] 

Gaia Gaea = gr. Gaia = Gaie = Ge = Ga ((ep.) Γαια = (poët.) Γαιη = att. 
Γη = dor. Γα) (Gr.) (godin) 

Gilgameš Gilgameš = Bilgameš (Mes.) (koning)           [Gilgamesh, Bilgamesh] 

Griekenland Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Grieks Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Hades Hades (att.) = Haides = hom./ion. Aïdes = (overige) Aidoneus = 
*Aïs (Άδης = Άιδης = Αΐδης = Αϊδωνευς = *Αϊς (< bijv. gen. Αϊδος)) 
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(Gr.) (1. god van het dodenrijk en ontvoerder van Persephone, 2. 
dodenrijk, woonplaats van Hades en Persephone) 

Ḫammurābi Ḫammurābi = amor. ‘Ammurāpi van Babylon (Mes.) (koning)       
                                                                                [Hammurabi] 

Hathor Hathor = eg. ḥwt-ḥrw = gr. Άθωρ (Eg.) (godin en hemelkoe) 

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] 

Horus Horus = eg. ḥr.w = gr. Ώρος (Eg.) (god) 

Ierland Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers, 
Ier                                                                                       [Eriu] 

Ierse Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers, 
Ier                                                                                       [Eriu] 

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] 

India India (Azië-Ind.)  (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

Indo-Europeanen Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE) 

Indra Indra (1) (Ind.) (god) 

Irak Irak = arab. al-‘Irāq = kurd. Eraq (Azië) (land), Iraaks, Irakees 

Iran 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] 

Israël Israël = hebr. Yiśrā’ēl = Jiśrā’el = gr. Ισραηλ = arab. Isrā’īl (Azië-
Isr.) (land en volk), Israëlitisch = mod. Israëlisch, Israëliet = mod. 
Israëliër      [Israel, Yisra’el, Yisrael, Jisra’el, Jisrael, Isra’il, Israil] 

Hebr. Israël: Hebreeërs = Hebreeën = hebr. ‘Iḇrîm = ‘Iḇriyyîm = gr. 

Hebraioi (Έβραιοι) = lat. Hebraei (NW-Sem.) (volk), Hebreeuws, 
Hebreeër                                     [Ibrim, Ivrim, Ibriyyim, Ivriyyim] 

Hebreeën Israël: Hebreeërs = Hebreeën = hebr. ‘Iḇrîm = ‘Iḇriyyîm = gr. 

Hebraioi (Έβραιοι) = lat. Hebraei (NW-Sem.) (volk), Hebreeuws, 
Hebreeër                                     [Ibrim, Ivrim, Ibriyyim, Ivriyyim] 

Hebreeuwse Israël: Hebreeërs = Hebreeën = hebr. ‘Iḇrîm = ‘Iḇriyyîm = gr. 

Hebraioi (Έβραιοι) = lat. Hebraei (NW-Sem.) (volk), Hebreeuws, 
Hebreeër                                     [Ibrim, Ivrim, Ibriyyim, Ivriyyim] 

Jahweh Jahweh = JHWH = (vroeger ook) Ēl (1) = gr. (Dode Zeerollen 
4Q120) ΙΑΩ = gr. (Clem. v. Alex.) Ιαουαι = Ιαουε = gr. (Diod. v. 
Sic.) Ιαω = gr. (Porphyrius) Ιευω = gr. (Epiph. v. Sal.) Ιαβε = eng. 
Yahweh = YHWH (NW-Sem.) (god)         [Yah, Yahu, Yaho, Ja, Jaw, 
JW, Jah, Jhw, JHW, Jahu, Jehowah, Jehovah, Jehova, El, Elohim] 

Japan Japan = Nippon = Nihon = (vrm.) Yamato (Azië) (land), Japans, 
Japanner 

Jezus Jezus = hebr. Yēšūă = gr. Iesous (Ιησους) = lat. Iesus (Chr.-Isr.) 
(profeet)                                                                         [Yeshua] 

Kaïn Kaïn = hebr. Qāyin = Ḳayin = arab. Qābīl = gr. Καϊν (NW-Sem.-Isr.) 
(bijb. fig.)                                            [Cain, Qayin, Kayin, Qabil] 

Keltische Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch 

Ki [+ spatie] Ki (Mes.) (godin) 

Kingu Kingu = Qingu (Mes.) (god) 

Kinirša Kinirša (Sum.-Irak) (onbekende archeol. site, bij Lagaš tOv Shatreh 
(= Al Shatrah = Ash Shaţrah = Shatrat al-Muntafiq), gvm. Dhī Qār) 
                                                                                     [Kinirsha] 
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Kiš, Kiš = akk. Kiššatu = mod. Tell el-Uheymir = Tall al-Uḥaymir 
(e.var.) (Sum.-Irak) (archeol. site, tOv Ḥillah, gvm. Bābil)   [Kish] 

Kišar Kišar (Mes.) (godin)                                                           [Kishar] 

Kreta Kreta = lat. Creta = gr. Krete (Κρητη) (Gr.-Kreta-Myc.) (eiland en 
periferie), Kretenzisch, Kretenzer                                        [Kriti] 

Kretensische Kreta = lat. Creta = gr. Krete (Κρητη) (Gr.-Kreta-Myc.) (eiland en 
periferie), Kretenzisch, Kretenzer                                        [Kriti] 

Lagaš Lagaš = mod. Tell al-Hiba (Sum.-Irak) (archeol. site, tOv Shatreh 
(= Al Shatrah = Ash Shaţrah = Shatrat al-Muntafiq), gvm. Dhī Qār) 
                                                                                       [Lagash] 

Laḫāmu Laḫāmu (akk.) = gr. Dachè (Δαχη) (Mes.) (godin)  [Lahamu, Dache] 

Laḫmu Laḫmu (akk.) = gr. Dachos (Δαχος) (Mes.) (god)                 [Lahmu] 

Levi- Levi = hebr. Lēwî (NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.)                         [Lewi] 

Leviathan Leviathan = hebr. Liwyāṯān = Liwyātān = ugar. Lotan = ugar. ltn 

(NW-Sem.-Isr.) (slangenmonster)                    [Liwyatan, Livyatan] 

Mal’ta Mal’ta (Rusl.) (topogr., aan de r. Belaya tNv Irkoetsk (stad), 
Irkoetsk) 

Maleisië Maleisië = Malaysia (Azië) (land), Maleis = Maleisisch (taal), 
Maleisisch (adj.), Maleisiër 

Maltezer Malta (Eur.) (land), Maltees, Maltezer 

Marduk Marduk = akk. logogr. dAMAR.UD = dAMAR.UTU  = aram. Mrōḏāḵ = 

hebr. Merōḏaḵ = bijb. nl. (Jer. 50:2) Merodach = bijb. Vulg. lat. 

Merodach = bijb. Sept. gr. Marodach (Μαρωδαχ) (Mes.) (god)  
                                                                        [Merodak, Mrodak] 

Maria Maria = gr. Μαρια = Μαριαμ (Chr.-Isr.) (bijb. fig.) 

Meave Medb (1) (oi.) = vni. Meadhbh = ni. Méadh = eng. Maeve ingen 
Echach Feidlig (Kelt.) (godin)              [Medb ingen Echach Feidlig, 
Meave, Mave, Maiv, Maev] 

Medusa Medusa = gr. Medousa (Μεδουσα) (Gr.) (myth. fig.) 

Mes. 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] 

Mesopotamië 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] 

Mediterrane Middellandse Zee e.o. = eg. Wꜣḏ-wr = hebr. haYâm (2) haGādôl = 
akk. Tâmtu elītu = mperz. Daryā-ye Šām = gr. he Thalassa (ή 
θαλασσα) = lat. Mare Magnum = Mare Internum = Mare Nostrum 
(Eur.-Afr. -Azië) (zee), mediterraan [haYam haGadol, Tamtu elitu] 

MZ-gebied Middellandse Zee e.o. = eg. Wꜣḏ-wr = hebr. haYâm (2) haGādôl = 
akk. Tâmtu elītu = mperz. Daryā-ye Šām = gr. he Thalassa (ή 
θαλασσα) = lat. Mare Magnum = Mare Internum = Mare Nostrum 
(Eur.-Afr. -Azië) (zee), mediterraan [haYam haGadol, Tamtu elitu] 

Midden-Oosten Midden-Oosten = Nabije Oosten (Azië) (streek, van Egypte, Turkije 
en Arabië tot en met Iran), Midden-Oosters 

Minotaurus Minotaurus (Μινωταυρος) (Gr.-Kreta) (stiermonster), Minotaurisch 
                                                                                 [Minotauros] 
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Mozes Mozes (1) = hebr. Mōše = gr. Mouses (Μωυσης) = Moses (Μωσης) = 

Moseus (Μωσευς) = lat. Moyses = Moses = arab. Mūsā ibn ʻImrān 
(NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.)                         [Mosje, Musa ibn Imran] 

Mummu Mummu (Mes.) (god) 

Mycene Mycene = lat. Mycenae = gr. Mykene (Μυκηνη) = Mykenai 
(Μυκηναι) (Gr.) (archeol. site, tNOv Mykines = vrm. Charvati (tNv 
Argos), NO-Peloponnesus, Peloponnesos), Myceens, Mycener 

Natoefiërs Natufiërs (Midden-Oosten) (volk van de gelijknamige Proto-Neol. 
cultuur in m.n. Israel), Natufisch               [Natoefiërs, Natoefisch] 

Nemi-meer Nemi, Meer van = lat. Nemorensis Lacus = it. Lago di Nemi = lat. 
‘Speculum Dianae’ (It.) (meer, bij Nemi (stad), tZOv Rome en 
Lago Albano, Lazio) 

Damkina Ninḫursaĝ (1): ‘Damgalnuna’ = akk. ‘Damkina’ (Mes.) (godin) 

Aruru Ninḫursaĝ (1): Aruru (Mes.) (godin) 

Nippur Nippur = sum. Nibru = cun. EN.LÍLKI = akk. Nibbur (Irak) (archeol. 
site, tNv Afak (tNOv Al Diwaniyah), gvm. Al-Qādisiyah) 

Okeanos Okeanos (Gr.) (god) 

Olympische Olympus (Ολυμπος, ep. Ουλυμπος) (Gr.) (1. berg, 2. 
godenwoning), Olympisch, Olympiër (Ολυμπιος) 

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) 

Pasiphaë Pasiphaë (Πασιφαη) (Gr.-Kreta) (koningin-godin)            [Pasiphae, 
Pasiphaä] 

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) 

Kore Persephone: ‘Kore’ (Κορη) (Gr.) (godin)                               [Cora] 

Perseus Perseus (Περσευς) (Gr.) (myth. fig.) 

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) 

Šub-ad Pu-abi = vroegere lezing Šub-ad (Mes.) (koningin?) [Puabi, Shubad] 

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] 

Rahab Rahab (NW-Sem.-Isr.) (slang) 

Remus Remus (L/R) (tweeling(half)god, broer van Romulus) 

Romulus Romulus (L/R) (tweeling(half)god / koning) 

Sāmarrā  Sāmarrā = syr.-aram. Sumra = gr. (Ptol.) Σουμα = lat. Sumera 
(Irak) (topogr./archeol. site (Tell al-Suwwan), aan de Tigris tNv 

Bagdad, gvm. Ṣalāḥ ad-Dīn)                                            [Samarra] 

Sargon van Akkad Sargon I van Akkad = akk. Šarru-kēn (Mes.) (koning)    [Sharru-ken] 

Jupiter en Saturnus Saturnus (1. god, 2. planeet) 

Semieten Semieten (Sem.) (groep taalkundig, volkenkundig en cultureel 
verwante volken in m.n. het Midden-Oosten en de Hoorn van 
Afrika), Semitisch 
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Semitische Semieten (Sem.) (groep taalkundig, volkenkundig en cultureel 
verwante volken in m.n. het Midden-Oosten en de Hoorn van 
Afrika), Semitisch 

Siduri Siduri = Šiduri (Mes.) (godin) 

Indus-vallei Sindhu = Sindhunada = Indus = Indus-dal (Ind.-Pak.) (rivier) 

Sippar Sippar-Amnanum = sum. Zimbir = mod. Tell ed-Dēr en Tell Abu 
Habbah (Irak) (archeol. site, tNOv Yusufiyah (tZv Bagdad), gvm. 
Baġdād)                                                                    [Tell ed-Der] 

Śiva Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)                [Shiva, Shiwa, Siva] 

Paśupati Śiva (1): ‘Paśupati’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)                         [Pashupati, Pasupati, Shivastamurti-avatara, 
Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara] 

Sum. 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); 
Sumerisch (adj.) = sum. emeĝir = akk. šumerû (2); Sumeriër = 
sum. ùĝ saĝ gìg ga (volk)  
        [Kiengir, matu sumeri, Shinar, Shanhar, Sanhar, Sangar, tngr, 
Soemerië] 

Sumerië 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); 
Sumerisch (adj.) = sum. emeĝir = akk. šumerû (2); Sumeriër = 
sum. ùĝ saĝ gìg ga (volk)  
        [Kiengir, matu sumeri, Shinar, Shanhar, Sanhar, Sangar, tngr, 
Soemerië] 

Sumerische 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); 
Sumerisch (adj.) = sum. emeĝir = akk. šumerû (2); Sumeriër = 
sum. ùĝ saĝ gìg ga (volk)  
        [Kiengir, matu sumeri, Shinar, Shanhar, Sanhar, Sangar, tngr, 
Soemerië] 

Šuruppak Šuruppak = mod. Tell Fara (Irak) (archeol. site, tZOv Al-
Dīwānīyah, gvm. Al-Qādisiyah)    [Šuruppag, Shuruppak, Curuppag] 

Noord-Syrië Syrië = arab. Sūriyā (Azië-Syr.) (land), Syrisch, Syriër         [Suriya] 

Syrië Syrië = arab. Sūriyā (Azië-Syr.) (land), Syrisch, Syriër         [Suriya] 

Taurische Taurus = gr. Tauros (Ταυρος) = turk. Toros Dağları (Azië) 
(gebergte, in Klein-Azië tussen Antalya en het Van-meer)    
                                                                             [Toros Daglari] 

Taurus Taurus = gr. Tauros (Ταυρος) = turk. Toros Dağları (Azië) 
(gebergte, in Klein-Azië tussen Antalya en het Van-meer)    
                                                                             [Toros Daglari] 

Halaf Tell Halaf = (10e eeuw v.Chr.) Guzana = Gozan (Syr.) (archeol. 
site, tZWv Ceylanpınar (Turk.) en Ra’s al-‘Ayn = kurd. Serê Kaniyê 
(Syr.), gvm. al-Ḥasakah = kurd. Hesīçe) 

Tiamat Tiamat = gr. (Berossus) Thalatte (Θαλαττη) (Mes.) (godin) 
                                                           [Ti’amat, Tiāmat, Ti-amat] 

ti’amat Tiamat = gr. (Berossus) Thalatte (Θαλαττη) (Mes.) (godin) 
                                                           [Ti’amat, Tiāmat, Ti-amat] 

Teiresias Tiresias = gr. Teiresias (Τειρεσιας) (Gr.) (myth. ziener) 
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Triptolemos Triptolemus = gr. Triptolemos (Τριπτολεμος) = Buzyges (Βουζγης) 
(latere ident.) (Gr.) (god) 

Typhon Typhon (1) = Typhos = (Hom.) Typhoeus = (Hesiod., Hom. Hym.) 
Typhaon (Τυφων = Τυφως = Τυφωευς = Τυφαων) (Gr.) 
(slangenmonster) 

Erech 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] 

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] 

 Ur, [voorafgegaan 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] 

Ouranos Uranus = gr. Ouranos (Ουρανος) (Gr.) (god) 

Vestaalse Vesta (L/R) (godin) 

Vṛtra Vṛtra (1) (Ind.) (asura-demon-nāga)                 [Vrtra, Vritra, naga] 

Vyāsa Vyāsa (1) = Kṛṣṇa (8) Dvaipāyana Vyāsa = Vedavyāsa (Ind.) (auteur)  

                        [Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa, Krsna Dvaipayana Vyasa, 

Krisna Dvaipayana Vyasa, Krshna Dvaipayana Vyasa, Krishna 
Dvaipayana Vyasa, Vedavyasa] 

Zeus Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god) 

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 
 

greppels Aardformatie: aardgroeve: offerput (aardketel) 

aardhoop Aardhoogte (alg.) 

berg Aardhoogte: berg 

wereldberg Aardhoogte: berg, wereld- (kosmische -) 

Pārvatī Aardhoogte: berg: term: pārvatī (‘bergdochter’) (godin) (Ind.) 

aardewerk Aardmaterie: aardewerk (keramiek) 

bronzen Aardmaterie: brons 

gouden Aardmaterie: goud 

Nehushtan Aardmaterie: koper: term: nĕḥōšet: nĕḥuštān (‘koperen 

voorwerp’, m.n. de Koperen Slang) (Isr.) 

zilveren Aardmaterie: zilver 

eerste bewuste creatie plaats van een Begin: eerste/oudste bewuste creatie van een nieuwe wereldorde 

ontstaan de geslachtsorganen Begin: eerste/oudste geslachtsorganen 

nieuwe elite, nl. de professionele kaste Begin: eerste/oudste kaste van professionele tempelpriesters 

dood komt in de wereld door een Begin: eerste/oudste moord 

eerste Semitische staten Begin: eerste/oudste Semitische staten 

lot der mensen is het eerst verwoord in Begin: eerste/oudste verwoording van het lot der mensen 

Eerste ziggurats Begin: eerste/oudste ziggurats 

aanzetten tot het ontwikkelen van de Begin: oorsprong van de cultuur (beschaving) 

Oorsprong en verbreiding van de laat Begin: oorsprong van de cultuur van de moedergodin 

eerste landbouw en veeteelt Begin: oorsprong van de landbouw 

eerste tuinbouw Begin: oorsprong van de landbouw 

ontstaan van de landbouw Begin: oorsprong van de landbouw 

oorsprong van de landbouw Begin: oorsprong van de landbouw 

mythogenetische Begin: oorsprong van de mythologie (mythogenesis) 

wereld der tijdelijkheid ontstaat Begin: oorsprong van de tijdelijkheid 

oorspronkelijke zijnstoestand Begin: oorspronkelijke zijnstoestand van harmonie 

zijnstoestand van harmonie Begin: oorspronkelijke zijnstoestand van harmonie 

die op de proef Beroep en functie: beproever 

Bewaker Beroep en functie: bewaker 

wachters Beroep en functie: bewaker 

kosmische danser Beroep en functie: danser, kosmische 

dienaar Beroep en functie: dienaar 

edelvrouwen Beroep en functie: edelvrouw 

Verzwelger Beroep en functie: eter: verzwelger 

veehoeders Beroep en functie: herder 

boodschapper Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar 
(boodschapper, heraut, gezant) 

irrigatoren Beroep en functie: irrigator 

boeren Beroep en functie: landbouwer 

reizigers Beroep en functie: reiziger 

aanbidder Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder) 

strijders Beroep en functie: strijder 

tuinman Beroep en functie: tuinman 

vondeling Beroep en functie: vondeling 

diefstal Bezit en roof: diefstal 

ontneemt Bezit en roof: diefstal 

steelt Bezit en roof: diefstal 

gift Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

belastingen Bezit en roof: gave: betaling: belasting (geldelijke opbrengst, 
rente) 

herwonnen Bezit en roof: verwerving 

heerschappij krijgt Bezit en roof: verwerving  van de heerschappij 

do ut abeas Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase: 
‘do ut abeas’ (L/R) 
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feest: do ut Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase: 
‘do ut des’ (L/R) 

Ontvangen van gebeden Bezit en roof: verwerving van gebeden 

handel Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel) 

toeëigening door de Bezit en roof: verwerving: mythologische toeëigening 

bloed Bloed 

menstruatie Bloed: menstruatie 

bomen Boom 

wortels van bomen Boom: boomwortel 

boom van leven en dood Boom: levensboom 

levensboom Boom: levensboom 

boom der Hesperiden Boom: levensboom: ‘Hesperiden, ~ der’ (Gr.) 

wereldboom Boom: wereldboom 

schip Boot 

verdedigingswallen Bouwwerk: afscheiding: muur (wand, wal) 

stadsmuur Bouwwerk: afscheiding: muur, stads- 

huizenbouw Bouwwerk: bouw 

dorp Bouwwerk: dorp 

stad Bouwwerk: stad 

steden Bouwwerk: stad 

Zuil Bouwwerk: zuil 

basiselementen van de beschaving Cultureel aspect: basiselementen van de beschaving 

hoge mate van beschaving Cultureel aspect: beschavingsniveau 

bloeitijd Cultureel aspect: bloei, culturele 

grofheid Cultureel aspect: grofheid 

Verbreiding Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

verspreiding Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

verfijnde omgangsvormen Cultureel aspect: verfijndheid 

Liturgische Cultus 

koeiencultus Cultus: dierenverering: rundercultus: koeiencultus 

cultus bij het Nemi-meer Cultus: geogr./rel.: Nemi-meer,  cultus bij het (L/R) 

voor-Homerische cultussen Cultus: geogr./rel.: voor-Homerische cultus (Gr.) 

cultureel Cultuur 

Dorpsleven Cultuur: dorpscultuur 

beschaving Cultuur: hogere ~ (beschaving) 

Keltendom Cultuur: Keltische ~ 

Klokbekercultuur Cultuur: Klokbekercultuur 

matriarchaat Cultuur: matriarchale ~ 

Megalithenbouwers Cultuur: megalithische ~ 

Kretensische cultuur Cultuur: Minoïsch-Myceense ~: Kretensische ~ = Minoïsche ~ 

cultuur van de moedergodin Cultuur: moedergodin, ~ van de 

Het gehele cultuurcomplex Cultuur: moedergodin, ~ van de 

Mediterrane cultuurcomplex Cultuur: moedergodin, ~ van de 

moedergodincultuur Cultuur: moedergodin, ~ van de 

Natoefiërs Cultuur: Natufische ~ 

patriarchale culturen Cultuur: patriarchale ~ 

voor-Keltische stam Cultuur: pre-Keltische ~ 

Snoerbandkeramiek Cultuur: Snoerbandkeramiek 

strijdhamervolkeren Cultuur: Strijdhamercultuur 

Wessex-cultuur Cultuur: Wessex-cultuur 

Windmill Hill Cultuur: Windmill Hill-cultuur (Eng.) 

dier Dier 

Geit Dier: geit 

leeuw Dier: leeuw 

leeuwin Dier: leeuw: leeuwin 

man-leeuw Dier: leeuw: man-leeuw 

schapen; Dier: schaap 
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 schapen [voorafgegaan door een spatie] Dier: schaap 

vee Dier: vee 

vis Dier: vis 

Varken Dier: zwijn (varken) 

zwijn Dier: zwijn (varken) 

dodenrijk Dodenrijk 

Van Apsû wordt Dodenrijk: ‘Abzu’ = ‘Apsû’ (Mes.) 

diepte (Apsû) Dodenrijk: ‘Abzu’ = ‘Apsû’ (Mes.) 

diepte Dodenrijk: ‘Abzu’ = ‘Apsû’ (Mes.) 

Dodelijke Dood en leven: dood 

dood Dood en leven: dood 

Gestorven Dood en leven: dood 

sterft Dood en leven: dood 

sterven Dood en leven: dood 

baren Dood en leven: geboorte 

geboorte Dood en leven: geboorte 

geboren Dood en leven: geboorte 

wereld, geboren uit een godin zonder Dood en leven: geboorte: parthenogenesis 

geboorte uit een maagd Dood en leven: geboorte: parthenogenesis 

verwekt uit zichzelf Dood en leven: geboorte: parthenogenesis 

watergeboorte Dood en leven: geboorte: watergeboorte 

groei Dood en leven: groei 

leeft Dood en leven: leven 

leven Dood en leven: leven 

natuur Dood en leven: leven der aarde (natuur) 

eeuwige leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

onsterfelijke leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

levende wezens Dood en leven: levend wezen 

levenden Dood en leven: levend wezen 

leven bracht Dood en leven: levensbron 

onsterfelijk Dood en leven: onsterfelijkheid 

uit de dood opwekken Dood en leven: opwekking uit de dood 

doder Dood en leven: vernietiging 

doodt Dood en leven: vernietiging 

vernietigt Dood en leven: vernietiging 

kruisiging Dood en leven: vernietiging: kruisiging 

levend begraven Dood en leven: vernietiging: levend begraven 

moord Dood en leven: vernietiging: moord 

vadermoord Dood en leven: vernietiging: moord,  vader- (patricide) 

regicide Dood en leven: vernietiging: moord, konings- (regicide) 

rituele koningsmoord Dood en leven: vernietiging: moord, konings- (regicide) 

spelen Drama: spel (spelen) 

vervloekte Eed: vervloeking (vloek) 

eenheid van leven en dood Eén: eenheid 

harmonie Eén: eenheid 

niet gescheiden Eén: eenheid 

non-dualiteit Eén: eenheid 

ongedeelde Eén: eenheid 

opheffing der tegenstellingen Eén: eenheid 

één voet Eén: enkelvoudigheid 

Eén voorpoot Eén: enkelvoudigheid 

ene godin Eén: enkelvoudigheid 

harmoniëren Eén: harmonie 

geïdentificeerd Eén: identificatie 

gelijk te stellen Eén: identificatie 

gelijkgesteld Eén: identificatie 

mythische identificatie Eén: identificatie, mythische 
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individuele Eén: individualiteit 

dualiteit is opgeheven Eén: vereniging 

eet het op Eten en drinken: eten (voedselopname) 

eten hiervan Eten en drinken: eten (voedselopname) 

eten van Eten en drinken: eten (voedselopname) 

verzwelgt Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden) 

plant waarvan de mens leeft Eten en drinken: plant als levensmiddel 

voedsel Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs) 

voeding Eten en drinken: voedselvoorziening 

goede Ethiek: goedheid 

moraal Èthiek: moraal 

mythische smaad Ethiek: mythische smaad 

onschuld Ethiek: onschuld 

ijver van het woord der gerechtigheid Ethiek: oraal en fysiek gerechtigheidsfanatisme 

gerechtigheid Ethiek: rechtvaardigheid (gerechtigheid) 

schuld Ethiek: schuld 

slechte Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

broer Familierelaties: broeder 

dochter Familierelaties: dochter 

Genealogie van Apsû en Tiamat Familierelaties: genealogie van Apsû en Tiamat (Mes.) 

resp. Ouranos en Gaia Familierelaties: genealogie van Ouranos en Gaia (Gr.) 

de generaties Familierelaties: geslacht (generatie) 

Het kind Familierelaties: kind 

moeder Familierelaties: moeder 

vader Familierelaties: vader 

zoon Familierelaties: zoon 

feest Feest 

Thesmophoria Feest: 1. naam: Thesmophoria (Θεσμοφορια) (Gr.) 

dodelijke aspect Filosofie: aspect, negatief (dodelijk) 

negatief (als leeuwin) Filosofie: aspect, negatief (dodelijk) 

positief (als koe) Filosofie: aspect, positief (productief) 

productieve Filosofie: aspect, positief (productief) 

eenheid van leven en dood Filosofie: idee van de eenheid van leven en dood (non-dualiteit) 

filosofie van non-dualiteit Filosofie: idee van de eenheid van leven en dood (non-dualiteit) 

mysterie Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven 

zin van het Filosofie: levensdoel: zin van het leven 

heroïsche, oorlogszuchtige kijk op het Filosofie: levensvisie, oorlogszuchtige (heroïsche) 

niet-heroïsche, organische kijk op de Filosofie: levensvisie, organische (plantaardige, niet-heroïsche) 

plantaardige, niet-heroïsche Filosofie: levensvisie, organische (plantaardige, niet-heroïsche) 

ribkwestie Filosofie: probleem van Adams rib (Isr.) 

verantwoordelijkheid Filosofie: type: individuele verantwoordelijkheid, leer der 

zijnstoestand Filosofie: type: ontologie (leer van het zijn) 

patriarchale filosofie Filosofie: type: patriarchale ~ 

principe van de vrije Filosofie: type: vrije wil, leer van de 

analogie Filosofisch aspect: analogie 

Betekenis Filosofisch aspect: betekenis 

Belang van mythe en rite Filosofisch aspect: betekenis 

effecten Filosofisch aspect: gevolg (resultaat) 

ideeën die de mensen hebben beïnvloed Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

opvattingen Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

mythische beeld Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

organisatie van beelden Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

Overeenkomst Filosofisch aspect: overeenkomst 
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redeneringen Filosofisch aspect: redenering 

contrast Filosofisch aspect: tegenstelling 

tegenstellingen Filosofisch aspect: tegenstelling 

connectie Filosofisch aspect: verband 

verband Filosofisch aspect: verband 

geassocieerd Filosofisch aspect: verbondenheid 

geest Geest 

Vṛtra Geest: ‘Tegenhouder’ (Vṛtra) (Ind.) 

dwerg Geest: dwerg 

cherubijn Geest: hypostase: engel: cherubijn 

natuurmachten Geest: natuurgeest 

Hesperiden Geest: nimf: avondnimf: Hesperiden (Έσπεριδες (alleen pl.), 
‘dochters van Hesperus’) (Gr.) 

δαιμονες Geest: term: δαιμων (Gr.) 

wezens van de wereldillusie Geest: wezen van de wereldillusie 

ziel Geest: ziel 

psyche Geest: ziel 

stem van Geluid: stem 

historische Geschiedenis 

Bronstijd Geschiedenis: Bronstijd 

Laat-Minoïsch II Geschiedenis: Minoïsche periode, Laat- (Gr.-Kreta) 

Midden-Minoïsch I Geschiedenis: Minoïsche periode, Midden- (Gr.-Kreta) 

deze periode Geschiedenis: moedergodin, periode van de 

periode van de moedergodin Geschiedenis: moedergodin, periode van de 

voor-Homerische Geschiedenis: pre-Homerische periode (Gr.) 

pre-Arisch Geschiedenis: pre-IE periode: pre-Arische (= pre-Vedische) periode 
(Ind.) 

neolithisch Geschiedenis: Steentijd: Neolithicum 

Neolithicum Geschiedenis: Steentijd: Neolithicum 

Stonehenge I Geschiedenis: Stonehenge I (Eng.) 

Stonehenge II Geschiedenis: Stonehenge II (Eng.) 

Stonehenge III Geschiedenis: Stonehenge III (Eng.) 

Uruk B Geschiedenis: Uruk-B (Mes.) 

koningen waren altijd jong Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen 

kind Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling 

maagd Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

Kore Geslacht en rijpheid: maagd: term: κορη (tevens godinnennaam) 
(Gr.) 

jong stel Geslacht en rijpheid: man 

man Geslacht en rijpheid: man 

jong stel Geslacht en rijpheid: vrouw 

vrouw Geslacht en rijpheid: vrouw 

360 Getal: ~ boven de twaalf 

vijftig Getal: ~ boven de twaalf 

tientallig (zakelijk) Getal: 10-tallig stelsel 

zestigtallig (tijd Getal: 60-tallig stelsel 

Negen Getal: negen 

vier [+ spatie] Getal: vier 

5 heilige Getal: vijf 

vijf [+ spatie] Getal: vijf 

Bruidegom van de godin God: ‘Bruidegom van de godin’ 

Pārvatī God: ‘Dochter van de Berg’ (Pārvatī) Ind.) 

heer der dieren God: ‘Heer der dieren’ (Mes.) 

Paśupati God: ‘Heer der dieren’ (Paśupati) (Ind.) 

Heer der getijden God: ‘Heer der getijden’ 

Heer van de dauw God: ‘Heer van de dauw’ 

Heer van de regens God: ‘Heer van de regens’ 
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Heer van de tijd God: ‘Heer van de tijd’ 

beiden zijn heer van God: ‘Heer van de wateren van het leven’ (slang) 

Meester van de wedergeboorte God: ‘Heer van de wedergeboorte’ (slang) 

heer van geboorte en God: ‘Heer van geboorte en dood’ 

slang van het eeuwige leven God: ‘Heer van het eeuwige leven’ (slang) 

slangenheer God: ‘Heer van het eeuwige leven’ (slang) 

Heer van het ritme van de baarmoeder God: ‘Heer van het ritme van de baarmoeder’ 

Poseidon, de ‘heer van moeder God: ‘Heer van moeder aarde’ (Ποσειδαων) (Gr.) 

heer (posei) van de aardgodin (das) God: ‘Heer van moeder aarde’ (Ποσειδαων) (Gr.) 

Heilige Geest God: ‘Heilige Geest’ (Isr.) (god) 

Hathor God: ‘Huis van Horus’ (Hathor) (Ind.) 

Siduri God: ‘Maagd’ (Siduri, Šiduri) (Mes.) 

Kore God: ‘Maagd’ (Κορη) (Gr.) 

Eva is de God: ‘Moeder van alle levenden’ (ḥawwāh = eva) (oorspr. godin) 

(Isr.) 

Olympische goden God: ‘Olympiër’ (Ολυμπιος) (Gr.) 

Mummu God: ‘Schepper’ (Mummu) (Mes.) 

Damkina God: ‘Trouwe echtgenote’ (Damkina) (Mes.) 

twee vrouwen God: ‘Twee meesteressen’ (Wanasoi, Wanasewijo) (Ind.) 

twee godinnen God: ‘Twee meesteressen’ (Wanasoi, Wanasewijo) (Ind.) 

twee koninginnen God: ‘Twee meesteressen’ (Wanasoi, Wanasewijo) (Ind.) 

Túatha Dé Danann God: ‘Volk van de godin Dana’ (Kelt.) (godengroep) 

Potnia God: ‘Vrouwe’ (Potnia) (Gr.) 

Śiva God: ‘Welgezind’ (Śiva) (Ind.) 

Kālī God: ‘Zwarte’ (Kālī) (Ind.) 

aardgodin God: aardgodin 

moeder aarde God: aardgodin 

godin des doods God: aardgodin 

godin van de dood God: aardgodin 

das God: aardgodin: da (dor.) (Gr.) 

ene godin God: algodin 

berggod God: berggod 

goden van de hemel God: hemelgod 

Hemelse godinnen God: hemelgodin 

hoogste god God: hoogste ~ 

koning der goden God: koning der goden 

van het licht; het God: lichtgod 

zonen van het licht God: lichtgod 

plaatselijke godin God: locale godin 

maangod God: maangod 

maanwezen God: maangod 

moedergodin God: moedergodin 

heer is van de diepe wateren God: onderaardse wateren, ~ der  

oorlogsgod God: oorlogsgod 

patriarchale goden God: patriarchale ~ 

schepper God: schepper 

Gestorven en herboren God: stervende en verrijzende ~ 

gestorven en herrezen god God: stervende en verrijzende ~ 

heer van dood en wedergeboorte God: stervende en verrijzende ~ 

Elohim God: term: ’ēl (pl. ’ĕlôhîym = ’ĕlōhîm) (NW-Sem.) 

godin des levens God: vruchtbaarheidsgodin 

Moeder/gemalin als godin God: vruchtbaarheidsgodin 

zonnegod God: zonnegod 

jonge god God: zoon van ~ 

Olympische goden Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Olympioi’ (Ολυμπιοι) (Gr.) 

Túatha Dé Danann Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Túatha Dé Danann’ (Kelt.) 
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síde Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Túatha Dé Danann’: ‘Áes Síde’ = 
‘Síde’ (Kelt.) 

twee vrouwen Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van godinnen: ‘Wanasoi’ of 
‘Wanasewijo’ (Myc.) 

twee godinnen Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van godinnen: ‘Wanasoi’ of 
‘Wanasewijo’ (Myc.) 

twee koninginnen Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van godinnen: ‘Wanasoi’ of 
‘Wanasewijo’ (Myc.) 

triade Godenstelsel: godengroep: 03. triade 

Titanen Godenstelsel: godengroep: 12. dodecade: ‘Titanen’ (masc. 
Τιτανες, fem. Τιτανιδες) (Gr.) 

graf van Abargi en Šub-ad Graf: 2. pers./obj.: Abargi en Pu-abi (Šub-ad), ~ van (Mes.) 

Bijenkorfgraf Graf: 3. type: koepelgraf: term: θολος (bijenkorfgraf) (Gr.) 

δαιμονες Griekse termen: δαιμων 

Elysium Griekse termen: Ηλυσιον 

das Griekse termen: Ποσειδαων 

Poseidon Griekse termen: Ποσειδαων 

heer (posei) van de aardgodin (das) Griekse termen: Ποσειδαων 

Potnia Griekse termen: Ποτνια 

Titanen Griekse termen: τιταν 

held Halfgod: held 

heroïsche Halfgod: held 

zondvloedheld Halfgod: heros, zondvloed- of overlevende van de zondvloed 

heerschappij Heerschappij 

heerst Heerschappij 

dominant Heerschappij: dominantie 

heerschappij van de priesters en de Heerschappij: onderwerping: aan de kosmische wet 

gehoorzamende Heerschappij: onderwerping: gehoorzaamheid 

staten Heerschappij: vorm: staat 

priesterlijke stadstaat Heerschappij: vorm: staat, priester- (theocratie) 

religieus (hiëratisch) georiënteerde Heerschappij: vorm: staat, priester- (theocratie) 

stadstaat Heerschappij: vorm: staat, stad- 

samenleving door een politiek Heerschappij: vorm: staat, wereldlijke (seculiere) 

heerschappij van de priesters Heerschappij: vorm: theocratie 

heerschappij als tiran Heerschappij: vorm: tirannie 

heer (posei) van de aardgodin (das) Heerser: heer der aarde: term: ποσει-δαων (godennaam) 
(Campbell, Chantraine) (Gr.) 

heer der dieren Heerser: heer der dieren 

Paśupati Heerser: heer der dieren: term: paśupati (Ind.) 

koning Heerser: koning 

maankoning Heerser: koning, maan- 

Farao Heerser: koning: farao (Eg.) 

‘stier van zijn moeder’ Heerser: koning: farao: ‘Stier van zijn moeder’ (Eg.) (koning) 

koningin Heerser: koningin 

heerser Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer) 

heer [+ spatie] Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer) 

posei) Heerser: leider: term: ποσις (< *potis) (Gr.) 

‘vrouwe’ Heerser: leidster (vrouwe, meesteres, heerseres) 

Potnia Heerser: leidster: term: ποτνια (Gr.) 

koning wordt de heerser der Heerser: wereldheerser 

heiligdom Heiligdom 

slangenheiligdom Heiligdom: loc.: Epirus,  slangenheiligdom te  Gr.) 

heiligdom van Potnia Heiligdom: tempel van de Potnia (Gr.) 

tempel van Ištar Heiligdom: tempel van Ištar te Uruk (Mes.) 

de grote Babylonische Heiligdom: tempel van Marduk te Babylon (Mes.) 

slangenheiligdom Heiligdom: type: ~, slangen- 

tempel Heiligdom: type: tempel 

ziggurat Heiligdom: type: ziggurat (Mes.) 



Religie van de vroege landbouwers 

Mars, Jupiter Hemellichaam: planeet: ‘Jupiter’ (5) 

Mars, Jupiter Hemellichaam: planeet: ‘Mars’ (4) 

Mercurius, Venus Hemellichaam: planeet: ‘Mercurius’ (7) 

Venus, Mars Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3) 

Venus-cyclus Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3) 

Morgen- en avondster Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): avondster 

Morgen- en avondster Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): morgenster 

vijf hemelse sferen Hemellichaam: planeet: vijf hemelse sferen (nl. de planeten) 

avondster Hemellichaam: ster 

ster met bollen Hemellichaam: ster 

sterren Hemellichaam: ster 

gezicht Hoofd: deel: gezicht (aangezicht) 

schedel Hoofd: deel: schedel 

koeienkop Hoofd: runderkop (koeien-, ossen-, stieren-) 

zilveren koeienkop Hoofd: runderkop (koeien-, ossen-, stieren-) 

leeuwenkop Hoofd: runderkop (koeien-, ossen-, stieren-) 

stierenkop Hoofd: runderkop (koeien-, ossen-, stieren-) 

bucrania Hoofd: runderkop: term: βουκρανιον (Gr.) 

cornu copiae Hoorn: overvloeds, ~ des: term: cornu copiae (L/R) 

runderhoorns Hoorn: runderhoorn 

hoorns van een stier Hoorn: stierenhoorn 

huid van de geofferde stier Huid: runderhuid: stierenhuid (ossenhuid) 

Afwerpen van de huid Huid: slangenhuid 

slang zijn huid Huid: slangenhuid 

zijn huid Huid: slangenhuid 

paartjes Huwelijk: echtpaar (paar) 

Bruidegom van de godin Huwelijk: gemaal 

hij hoort bij de godin Huwelijk: gemaal 

echtgenoot Huwelijk: gemaal 

en man Huwelijk: gemaal 

geliefde Huwelijk: gemaal 

gemaal Huwelijk: gemaal 

(naast haar Huwelijk: gemaal 

mannelijke metgezel Huwelijk: gemaal 

metgezel Huwelijk: gemaal 

bruid [+ spatie] Huwelijk: gemalin 

echtgenote Huwelijk: gemalin 

gemalin Huwelijk: gemalin 

hiëros gamos Huwelijk: heilig ~ 

huwbare Huwelijk: huwbaarheid 

uitgehuwelijkt wordt aan de Slang Huwelijk: slang, ~ met de 

koningschap Instelling en organisatie: ambt: koningschap (monarchie) 

god-koning Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal 

dynastiek Instelling en organisatie: dynastie 

kaste van tempelpriesters Instelling en organisatie: kaste van tempelpriesters 

eenvoudige lieden Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse 

lage afkomst Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse 

politiek Instelling en organisatie: politiek 

vergadering der goden Instelling en organisatie: vergadering der goden 

angst. Karakter en gedrag: angst 

angstaanjagend Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

schrikaanjagende Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

vreugde Karakter en gedrag: blijdschap 

vrolijke Karakter en gedrag: blijdschap 

ijver Karakter en gedrag: ijver 

ambivalentie Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur, ambivalentie 

levendigheid Karakter en gedrag: levendigheid 
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Onaangedane gezichtsuitdrukking Karakter en gedrag: onaangedaanheid 

duistere sfeer Karakter en gedrag: sfeer: duistere, negatieve - 

Sfeer van afwijzing Karakter en gedrag: sfeer: duistere, negatieve - 

idylle der onschuld Karakter en gedrag: sfeer: lichte, positieve - 

idyllische scènes Karakter en gedrag: sfeer: lichte, positieve - 

somber Karakter en gedrag: somberheid 

troost Karakter en gedrag: troost 

weent Karakter en gedrag: wenen 

vertrouwen Karakter en gedrag: zekerheid, vertrouwen (geloof) 

síde Kelt. termen: síd 

Túatha Dé Danann Kelt. termen: Túatha Dé Danann 

Gekroond Kleding: hoofddeksel: kroon 

gewaad met de nachtelijke sterrenhemel Kleding: kledingstuk: kleed: gewaad met de nachtelijke 
sterrenhemel 

naakte Kleding: naaktheid 

onderaardse Kosmografie en geografie: aarde 

(aarde Kosmografie en geografie: aarde 

 aarde [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Kosmografie en geografie: aarde 

aarde: Kosmografie en geografie: aarde 

aarde; Kosmografie en geografie: aarde 

aarde. Kosmografie en geografie: aarde 

aarde, Kosmografie en geografie: aarde 

aarde’ Kosmografie en geografie: aarde 

aarde) Kosmografie en geografie: aarde 

Ki [+ spatie] Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Ki) (Mes.) 

Gaia Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.) 

moeder aarde Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (Gr.) + (Mes.) 

moeder van alle levenden Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’: ‘Moeder van 
alle levenden’ (eva) (Campbell) (Isr.) 

Ki Kosmografie en geografie: aarde: term: ki (Mes.) 

Gaia Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge = 
ga) (Gr.) 

ziggurat als centrum Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos 

axis mundi Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas: term: axis mundi (L/R) 

Elysium Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of 
gelukzaligen, westelijk - der: ‘Elysion’ (Ηλυσιον, Elysium of 
Elyzeese velden) (Gr.) 

gebieden van de Grote Jacht Kosmografie en geografie: gebied van de Grote Jacht 

cultuurgebied van de hoge beschavingen Kosmografie en geografie: gebied van de hoge beschavingen 

gebied van de moedergodin Kosmografie en geografie: gebied van de moedergodin 

zone van de primitieve planters Kosmografie en geografie: gebied van de primitieve planters 

gebied van de rituele koningsmoord Kosmografie en geografie: gebied van de rituele koningsmoord 

grens Kosmografie en geografie: gebied: grens 

mythogenetische zone Kosmografie en geografie: gebied: mythogenetische zone 

tropen Kosmografie en geografie: gebied: tropische zone 

velden Kosmografie en geografie: gebied: veld 

westelijke deel van de tropische zone Kosmografie en geografie: gebied: westelijk deel van de tropische 
zone 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

nachtelijke sterrenhemel Kosmografie en geografie: hemel, nachtelijke (sterrenhemel) 

kosmologische Kosmografie en geografie: kosmologie 

Offerplaatsen Kosmografie en geografie: plaats, offer- 

‘patriarchale’ Hades Kosmografie en geografie: plaats, woon-of verblijf- 

ruimte Kosmografie en geografie: ruimte 

(met vijf kosmische Kosmografie en geografie: ruimte: vijf kosmische punten 
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kosmische Kosmografie en geografie: universum 

kosmos Kosmografie en geografie: universum 

windstreken Kosmografie en geografie: windstreek 

noorden Kosmografie en geografie: windstreek: noorden 

oostelijk Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

westelijk Kosmografie en geografie: windstreek: westen 

zuiden Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden 

maansveranderingen Kringloop: hemel: maan, ~ van het beeld van de 

schaduw die de maan verzwelgt en weer Kringloop: hemel: maan, ~ van het beeld van de 

wassen en afnemen van de maan Kringloop: hemel: maan, ~ van het beeld van de 

eeuwige kringloop Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

komen en gaan van de generaties Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

draaiende wiel van leven en dood Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

Venus-cyclus Kringloop: tijd: Venus-cyclus 

afbeelding Kunst en schrift: afbeelding 

Vaasschildering Kunst en schrift: afbeelding 

Beeldjes van duiven, koeien, schapen Kunst en schrift: beeld, dieren-: duif 

Beeldjes van duiven, koeien, schapen Kunst en schrift: beeld, dieren-: koe 

Beeldjes van duiven, koeien, schapen Kunst en schrift: beeld, dieren-: schaap 

bronzen slang op een stang Kunst en schrift: beeld, goden-: Koperen Slang (Isr.) 

Nehushtan Kunst en schrift: beeld, goden-: Koperen Slang: ‘Nĕḥuštān’ (Isr.) 

aardewerkbeeldjes Kunst en schrift: beeld, sculptuur 

Beeldjes Kunst en schrift: beeld, sculptuur 

vrouwenbeeldjes Kunst en schrift: beeld, vrouwen- (= Venusbeeldje) 

geometrische organisatie van een Kunst en schrift: compositie: geometrische organisatie van een 
esthetisch veld 

Slangvormig teken Kunst en schrift: compositie: slangvormig teken 

Swastika Kunst en schrift: compositie: swastika-compositie (draaiingen rond 
een centrum 

Zuilvorm Kunst en schrift: compositie: zuil(vorm) 

esthetisch Kunst en schrift: esthetiek 

Prachtige Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid 

kunst Kunst en schrift: kunst 

beeldende kunst Kunst en schrift: kunst, beeldende 

pottenbakkerij Kunst en schrift: kunst, keramische 

Liturgische kunst Kunst en schrift: kunst, liturgische 

weefkunst Kunst en schrift: kunst, weef- 

timmeren Kunst en schrift: kunst: timmeren 

Halaf-aardewerk Kunst en schrift: kunststijl: Halaf (aardewerk) (Mes.) 

Obeïd-aardewerk Kunst en schrift: kunststijl: Obeïd (aardewerk) (Mes.) 

schrift Kunst en schrift: schrift 

Lineair-B Kunst en schrift: schrift, Grieks: Lineair-B- (Gr.) 

dubbele bijl Kunst en schrift: voorstelling: bijl, dubbele 

bollen bij de zon Kunst en schrift: voorstelling: bollen bij de zon 

kruis Kunst en schrift: voorstelling: kruis 

Maltezer kruis Kunst en schrift: voorstelling: kruis, Maltezer 

Maltezer kruizen Kunst en schrift: voorstelling: kruis, Maltezer 

rosette Kunst en schrift: voorstelling: rosette 

Spiraalvorm Kunst en schrift: voorstelling: spiraal 

Sumerische plaquette (2500 v. Chr.) Kunst en schrift: voorstelling: stier [maan-], aangevallen door de 
zonneleeuwvogel, op een Sumerische plaquette (Mes.) 

plaquette met twee vrouwen en kind Kunst en schrift: voorstelling: vrouwenfiguren [twee] en kind, op 
een plaquette uit Mycene (Gr.) 

plaquette Kunst en schrift: voorwerp: plaquette 
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Ring van Pylos Kunst en schrift: voorwerp: ring uit Pylos (of van Nestor) (Gr.) 

zegelring Kunst en schrift: voorwerp: ring, zegel- 

do ut abeas Latijnse termen: ‘do ut abeas’ 

feest: do ut Latijnse termen: ‘do ut des’ 

axis mundi Latijnse termen: axis mundi 

Caduceus Latijnse termen: caduceus 

cornu copiae Latijnse termen: cornu copiae 

lichaam Lichaam 

 arm [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: arm 

baarmoeder Lichaam: baarmoeder 

poten van de Sumerische stier Lichaam: been (poot): stierenpoot 

voorpoot Lichaam: been (poot): stierenvoorpoot 

borst Lichaam: borst 

Hurkend Lichaam: gestalte: hurkende houding 

Staand Lichaam: gestalte: staande houding 

Zittend Lichaam: gestalte: zittende houding 

 hand [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lichaam: hand 

handen Lichaam: hand 

linkerhand Lichaam: hand, linker- 

rechterhand Lichaam: hand, rechter- 

vrouwenlichaam Lichaam: lichaam: vrouwenlichaam (vrouwelijk -) 

rib Lichaam: rib 

 rug [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: rug 

Bijt in eigen staart Lichaam: staart: slangenstaart 

Tong Lichaam: tong 

voet Lichaam: voet 

donker Licht en duisternis: duisternis 

pikzwart Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

Kālī Licht en duisternis: duisternis: term: kāla (of mahākāla; fem. kālī 
of mahākālī, de ‘grote zwarte’) (adj.) (godennaam) (Ind.) 

 licht [voorafgegaan door een spatie] Licht en duisternis: licht 

Licht en donker Licht en duisternis: licht 

nachtelijke Licht en duisternis: nacht 

schaduw Licht en duisternis: schaduw 

Bijbel Literatuur: Bijbel (Isr.) 

Genesis Literatuur: Bijbel: Genesis (Isr.) 

Jes. 11: 6-9 Literatuur: Bijbel: Jesaja (Isr.) 

Enūma eliš Literatuur: Enūma eliš (Mes.)                                    [Enuma elish] 

Gilgameš-epos Literatuur: Epos van Gilgameš (Mes.) 

Pylos: Lineair-B-tekst Literatuur: Lineair-B-tekst (Pylos) (Gr.) 

verklaring van Sargon Literatuur: Sargon van Akkad, koninklijke kroniek van (Mes.) 

 lot [voorafgegaan door een spatie] Lot 

lot der goden Lot: goden, ~ der 

lot der mensen Lot: mensen, ~ der 

noodlot Lot: noodlot (noodlotsmacht) 

maan Maan 

Nieuwe maan Maan: maanfase: nieuwe maan 

Maansikkel Maan: maansikkel 

kracht van de maan Macht en kracht: maan, kracht van de 

macht Macht en kracht: macht 

macht van de Slang Macht en kracht: Slang, macht van de 

Slangenkracht Macht en kracht: slangenkracht 

magisch Magie en mantiek: magie (betovering) 

sterrenhemel te laten verdwijnen en Magie en mantiek: magie: doel: doen verdwijnen en doen 
verschijnen 

mens Mens 
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Homo Sapiens Mens: ras: Homo Sapiens 

volk Mens: volk (stam) 

bergbewoner Mens: volk, berg- (bergbewoner) 

nomaden Mens: volk, nomadisch (nomade) 

Mes. ti’amat ≈ Hebr. tĕhōm: de diepte Mes. termen: ti’amat 

harp Muziek en dans: harp 

muziek Muziek en dans: muziek 

harmonie der sferen Muziek en dans: muziek: ‘muziek der sferen’ (kosmische 
oerklanken) 

trommelvlies Muziek en dans: trommel 

trommel van creatie en tijd Muziek en dans: trommel van creatie en tijd van Śiva (Ind.) 

Mythologie Mythologie 

Sumerische mythologie Mythologie: geo/rel/temp: Sumerische ~ (Mes.) 

motieven Mythologie: motief, mythologisch (mythologem) 

geheime zwangerschap Mythologie: motief: geheime zwangerschap 

Redding en opvoeding door eenvoudige Mythologie: motief: opvoeding van het koninklijke of goddelijke 
kind door eenvoudige pleegouders die onwetend zijn van zijn 
majesteitelijkheid 

mythologische thema van de rituele Mythologie: thema: eerste moord op een goddelijk wezen 

mythe van de Slang en de Maagd Mythologie: thema: Slang en de Maagd, ~ van de 

mythische maagd Mythologie: thema: Slang en de Maagd, ~ van de 

mythologie van de boom, de slang, de Mythologie: thema: triade en de boom, ~ van de goddelijke 

mythologie van de goddelijke triade en Mythologie: thema: triade en de boom, ~ van de goddelijke 

mythologie van de met de aarde Mythologie: thema: triade en de boom, ~ van de goddelijke 

oudere mythologie Mythologie: thema: triade en de boom, ~ van de goddelijke 

waterthema Mythologie: thema: water 

matriarchale mythologie Mythologie: type: matriarchale ~ 

patriarchale mythologie Mythologie: type: patriarchale ~ 

mythologisch systeem rond de ziggurat Mythologie: type: ziggurat, ~ rond de (Mes.) 

mythen zijn bedoeld Mythologie: wetenschap: bedoeling van de mythe 

Belang van mythe en rite Mythologie: wetenschap: betekenis van de mythe 

blies Natuurverschijnsel: blazen, waaien 

bliezen Natuurverschijnsel: blazen, waaien 

bliksemachtige Natuurverschijnsel: bliksem (flits, schicht) 

wind Natuurverschijnsel: wind 

Adam is ‘uit de aarde genomen’ NW-Sem. termen: ’ādām 

Eva is de ‘moeder van alle levenden’ NW-Sem. termen: ḥawwāh = eva 

Nehushtan NW-Sem. termen: Nĕḥuštān 

Mes. ti’amat ≈ Hebr. tĕhōm: de diepte NW-Sem. termen: tĕhōm 

offer Offer 

slachtoffers Offer: asp.: slachtoffer 

giften Offer: obj. (offergave) 

stierenoffer Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: stierenoffer 

offers waren zwijnen en mensen Offer: obj.: dierenoffer: zwijnenoffer 

mensenoffer Offer: obj.: mensenoffer 

offers waren zwijnen en mensen Offer: obj.: mensenoffer 

die geofferd wordt, d.w.z. Offer: obj.: mensenoffer: maagdenoffer 

offer van de maagd Offer: obj.: mensenoffer: maagdenoffer 

paleis Paleis 

paradijs Paradijs 

Nirvāṇa Paradijs: ‘Nirvāṇa’ (Ind.-B.) 

boom der Hesperiden Paradijs: ‘Tuin der Hesperiden’ (Gr.) 

herwonnen paradijs Paradijs: algemeen: herwonnen ~ 

verloren paradijs Paradijs: algemeen: verloren ~ 

vreugdevolle scènes van de levensboom Paradijs: scène op de Ring van Pylos (Gr.) 

Poort Poort 

hiëratisch Priester 
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priester Priester 

tempelpriesters Priester: functie: tempelpriester 

priesterschap Priester: priesterschap 

Levi-priesters Priester: spec. god: Levi-priester (Isr.) 

psychologisch Psychologie 

onderbewustzijn Psychologie: bewustzijn: onderbewustzijn 

dissociatie Psychologie: dissociatie 

Effecten van de religie van de Psychologie: effect van de religie van de moedergodin op de 
psyche 

beeld van de moeder en de vrouw Psychologie: effect van het beeld van de moeder en de vrouw op 
de psyche (identiteit) 

vader en de man Psychologie: effect van het beeld van de vader en de man op de 
psyche (dissociatie) 

beleving Psychologie: ervaring (beleving) 

identificatie met het mysterie van de Psychologie: ervaring van het heilige: term: mysterium 
tremendum (L/R) 

mystieke vervoering Psychologie: extase 

oceanisch gevoel Psychologie: extase 

gedachte Psychologie: gedachte 

meditatie Psychologie: gedachte: meditatie 

emoties Psychologie: gevoel (emotie) 

Geest en natuur worden niet gescheiden Psychologie: gevoel van eenheid van geest en natuur 

gevoelens van identiteit Psychologie: gevoel van identiteit 

mystieke, duistere delen van de ziel Psychologie: irrationaliteit 

mythische inflatie Psychologie: mythische inflatie 

verheffing van het ego tot een god Psychologie: mythische inflatie 

uitdoving van het ego in de god Psychologie: opheffing (uitdoving) van het ego (de individualiteit) 

dualisme van leven en dood verdwijnt Psychologie: opheffing van het dualisme van leven en dood door 
troost 

‘herboren’ Psychologie: psychologische wedergeboorte 

rationaliteit Psychologie: rationaliteit 

Rationele Psychologie: rationaliteit 

rationele, heldere functies van de geest Psychologie: rationaliteit 

diepe, droomloze slaap Psychologie: slaap, diepe, droomloze 

verschuiving van de aandacht van de Psychologie: verschuiving van de aandacht van de moeder naar de 
zoon 

reis Reis 

gaat op zoek Reis: zoektocht 

religie Religie 

Gerichtheid naar de aarde Religie: religieuze gerichtheid naar de aarde 

Gerichtheid omhoog naar het licht Religie: religieuze gerichtheid naar de hemel 

hemelgericht Religie: religieuze gerichtheid naar de hemel 

religie van de moedergodin Religie: type: moedergodin, ~ van de 

Eleusis-mysteriën Religie: type: mysteriegodsdienst: Eleusis-mysteriën (Gr.) 

heilige Religieus fenomeen: heiligheid 

mystieke Religieus fenomeen: mystiek 

drietand Religieus voorwerp: drietand 

rite Rite 

rituele stierenspel Rite: rituele stierenspel 

runderen Rund 

Bultrund Rund: bultrund 

koe Rund: koe 

wereldkoe Rund: koe, wereld- 

stier Rund: stier 

maanstier Rund: stier, maan- 

Sumerische stier Rund: stier, maan- 

man-stier Rund: stier, man- 

geofferde stier Rund: stier, offer- 
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Pārvatī (= ‘dochter van de berg’ Sansk. termen: Pārvatī 

creatie Schepping 

schept Marduk uit het lichaam van Schepping: antropogenie: uit het lichaam van een monster 

(i.p.v. Kingu) als grondstof voor de Schepping: antropogenie: uit klei 

Adam is ‘uit de aarde genomen’ Schepping: antropogenie: uit klei: term: ’ādām (‘(uit) de rode 
aarde (genomen)’) (Isr.) 

wereld, geboren uit een godin, bevrucht Schepping: kosmogonie: als geboorte uit een godin na bevruchting 
door een gemaal 

schiep uit zichzelf Schepping: kosmogonie: door de macht van een mannelijke god 
zonder hulp 

wereld, geschapen door de macht van Schepping: kosmogonie: door de macht van een mannelijke god 
zonder hulp 

maakte de hemel en scheidde de Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een godin door 
ontleding 

maakte uit het bovenste deel van Tiamat Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een godin door 
ontleding 

Tiamat wordt in tweeën gespleten Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een godin door 
ontleding 

wereld, gevormd uit het lichaam van een Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een godin door 
ontleding 

Reproductie Schepping: voortbrengen, produceren 

seks Seksualiteit 

fallische Seksualiteit: fallus 

mannelijke geslachtsorgaan Seksualiteit: fallus 

penis Seksualiteit: fallus 

erectie Seksualiteit: fallus, geërecteerde 

liṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga (van Śiva) (Ind.) 

geslachtsdaad Seksualiteit: geslachtsdaad 

liefdesdaad Seksualiteit: geslachtsdaad 

parende Seksualiteit: geslachtsdaad 

Paring Seksualiteit: geslachtsdaad 

geslachtsorganen Seksualiteit: geslachtsorgaan 

dringt binnen Seksualiteit: penetratie 

Penetratie Seksualiteit: penetratie 

prostituée Seksualiteit: prostitutie 

prostituée van de tempel Seksualiteit: prostitutie, tempel- 

geslachtsdeel Seksualiteit: vagina 

vrouwelijke genitalia Seksualiteit: vagina 

vrouwelijke geslachtsorgaan Seksualiteit: vagina 

yoni Seksualiteit: vagina 

conceptie Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

zwanger Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

levenbrengende zaad Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

verwekt Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

bevrucht Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

levenbrengende zaad Seksualiteit: zaad (sperma) 

mannelijke zaad Seksualiteit: zaad (sperma) 

Ring van Pylos Sieraad: ring 

zegelring Sieraad: ring 

slang Slang 

Slang en Eva Slang: aarde, ~ der: orakelslang: Genesis-slang (Isr.) 

slangengod Slang: slangengod 

Uroboros Slang: wereldslang: wateren, ~ van de aardse: Uroboros 

gemeenschap Sociologie: gemeenschap 

vrouw echter een dominante positie Sociologie: rol van de vrouw 

rol van de vrouw Sociologie: rol van de vrouw 

stok [+ spatie] Staf: scepter: slangenstaf (slangvormige ~) 
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parende slangen Staf: scepter: slangenstaf: term: caduceus (twee ineengedraaide 
of parende slangen) (L/R) 

beeld van de ineengedraaide Staf: scepter: slangenstaf: term: caduceus (twee ineengedraaide 
of parende slangen) (L/R) 

Caduceus Staf: scepter: slangenstaf: term: caduceus (twee ineengedraaide 
of parende slangen) (L/R) 

rots Steen 

labyrint Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint 

aangevallen Strijd en vrede: aanval 

aanvallen Strijd en vrede: aanval 

aanvalt Strijd en vrede: aanval 

monster Strijd en vrede: antagonisme: monster 

rituele liefde-dood Strijd en vrede: antagonisme: seksueel ~ (liefde-dood) 

bedreigd Strijd en vrede: bedreiging 

bedreiging Strijd en vrede: bedreiging 

Bescherming Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

Bewaking van de kinderen Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

Beet Strijd en vrede: bijten 

geweld Strijd en vrede: geweld 

verovering van de wereld Strijd en vrede: inval (verovering) 

overwinning Strijd en vrede: overwinning 

overwon Strijd en vrede: overwinning 

verslaat Strijd en vrede: overwinning 

zelfoverwinning Strijd en vrede: overwinning, zelf- 

strijd Strijd en vrede: strijd 

vechten Strijd en vrede: strijd 

broedertwist Strijd en vrede: strijd: broedertwist 

oorlogszuchtige Strijd en vrede: strijdvaardigheid (oorlogzuchtigheid) 

vreedzaam Strijd en vrede: vreedzaamheid 

vrienden Strijd en vrede: vriendschap 

symbolen Symboliek 

allegorieën Symboliek: beeldspraak: metafoor: allegorie 

bloemenkrans Symboliek: bloemenkrans als symbool van non-dualiteit (Jap.) 

bollen bij de zon Symboliek: bollen bij de zon als symbool van water 

bollen zijn de wateren Symboliek: bollen bij de zon als symbool van water 

symbool: de boom van leven en dood Symboliek: boom van leven en dood als symbool van de 
moedergodin 

emmer Symboliek: emmer als symbool van water 

geheim van de twee partners Symboliek: Geheim van de twee partners als symbool van non-
dualiteit (Eg.) 

labyrint Symboliek: labyrint als het symbool van de schoot van Moeder 
Aarde en het dodenrijk 

Wassen en afnemen: mysterie der Symboliek: maan [wassen en afnemen van de] als symbool van 
wedergeboorte 

maan is het hemelse teken Symboliek: maan als hemels symbool 

Afwerpen van zijn schaduw Symboliek: maan die zijn schaduw afwerpt als symbool van 
wedergeboorte 

Nirvāṇa Symboliek: nirvāṇa als symbool van non-dualiteit (Ind.) 

herwonnen paradijs Symboliek: paradijs [herwonnen] als symbool van non-dualiteit 
(Isr.) 

slang zijn ‘ondermaanse’ tegenhanger Symboliek: slang als symbool van de aarde 

Bijt in eigen staart Symboliek: slang die in eigen staart bijt, als symbool van het 
eeuwige leven 

Afwerpen van de huid Symboliek: slang die zijn huid afwerpt, als symbool van 
wedergeboorte 

werpt zijn huid af Symboliek: slang die zijn huid afwerpt, als symbool van 
wedergeboorte 
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zoals de slang zijn huid afwerpt Symboliek: slang die zijn huid afwerpt, als symbool van 
wedergeboorte 

Spiraalvorm Symboliek: slang in spiraalvorm als symbool van het dodenrijk 
waaruit het leven oprijst 

parende slangen: overwinning van de Symboliek: slangen [ineengedraaide, parende] als symbool van de 
overwinning der tegenstellingen 

twee slangen ineenkronkelend Symboliek: slangen [ineengedraaide, parende] als symbool van de 
overwinning der tegenstellingen 

Slangvormig teken Symboliek: slangvormig teken als symbool van water 

Caduceus Symboliek: staf (caduceus) als symbool van wedergeboorte en het 
eeuwige leven (L/R) 

Ster met bollen Symboliek: ster met bollen als symbool van de zon 

Symboliek van de boom Symboliek: symboliek van de boom 

hemelse teken Symboliek: symboliek van de kosmos (astrale ~) 

Symboliek van de maan Symboliek: symboliek van de kosmos: maansymboliek 

Symboliek van de zon Symboliek: symboliek van de kosmos: zonnesymboliek 

Begeleidende symboliek Symboliek: symboliek van de moedergodin 

verbeelding van de eenheid van leven en Symboliek: symboliek van de non-dualiteit 

religieuze symbolen Symboliek: symboliek van de religie 

tempelsymboliek Symboliek: symboliek van de tempel 

symboliek van Halaf Symboliek: symboliek van Halaf 

Symboliek van de slang Symboliek: symboliek van het dier: slangsymboliek 

stierensymboliek Symboliek: symboliek van het dier: stiersymboliek 

Symboliek van het water Symboliek: symboliek van het water 

Tao Symboliek: tao als symbool van non-dualiteit (Chin.) 

draaiende wiel van leven en dood Symboliek: wiel [draaiend] (of een cirkelende dynamiek) als 
symbool van de kringloop van leven en dood en van de tijd 

Zonnevogel Symboliek: zonne(leeuw)vogel als symbool van de zon 

opdracht Taal: bevel (machtswoord) 

woord, de boodschapper Taal: bevel (machtswoord) 

epos Taal: epiek: epos 

sprookjes Taal: epiek: sprookje 

verhalen Taal: epiek:verhaal 

gebeden Taal: gebed (aanroeping) 

namen Taal: naam (noemen) (alg.) 

Geheim van de twee partners Taal: tekst: boek, mythisch: ‘Geheim van de twee partners’ (Eg.) 

Tafel van het Lot Taal: tekst: boek, mytisch: ‘Dub nam-tar-ra-bi’ = ‘Tafel van het 
Lot’ (Mes.) 

stem van de stier Taal: zang van de maanstier 

(tijd Tijd 

 tijd [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd 

tijd, Tijd 

Tijd van Tijd 

dag Tijd: dag(indeling) 

kalender Tijd: kalender (tijdrekening) 

maand Tijd: maand 

Negen maanden Tijd: periode: negen maanden 

Hiernamaals Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

ouderdom Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

ritme Tijd: temporaliteit: ritme 

tijdelijkheid Tijd: temporaliteit: tijdelijkheid 

tijd valt weg Tijd: temporaliteit: tijdloosheid 

tijdloosheid Tijd: temporaliteit: tijdloosheid 

compleetheid Totaliteit: compleetheid 

Troon Troon 

twee Twee 

dualisme Twee: dualisme 
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mannelijke tegenhanger van de Twee: dualisme 

tegenstelling Twee: dualisme 

dualiteit Twee: dualiteit 

twee vrouwen Twee: dualiteit 

twee aspecten van één toestand Twee: polariteit 

twee slangen ineenkronkelend Twee: polariteit 

god en de godin die twee lijken Twee: polariteit 

gescheiden Twee: splitsing 

identiteit van leven en dood verdwijnt Twee: splitsing 

in tweeën gespleten Twee: splitsing 

scheidde Twee: splitsing 

emmer Vat: emmer 

gewas Vegetatie 

plant Vegetatie 

vegetatie Vegetatie 

bloem Vegetatie: bloem (bloesem) 

gerst Vegetatie: koren: gerst 

tarwe Vegetatie: koren: tarwe 

bloemenkrans Vegetatie: krans (van vegetatie) 

liaan Vegetatie: liaan 

het kruid Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid) 

kruid der onsterfelijkheid Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid) 

wereldboom en de vruchten Vegetatie: toverkruid: levenskruid: vrucht van de boom van het 
eeuwige leven 

vruchten van verlichting en van het Vegetatie: toverkruid: levenskruid: vrucht van de boom van het 
eeuwige leven 

 vrucht [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Vegetatie: vrucht 

 vruchten [voorafgegaan door een spatie] Vegetatie: vrucht 

Dodelijke vrucht Vegetatie: vrucht: dodelijke ~ 

bossen Vegetatie: woud 

verlichting Verlossing 

geneest Verlossing: type: genezing 

gered Verlossing: type: redding 

Redding Verlossing: type: redding 

meditatie Verlossing: weg naar ~ 

nieuwe plantenleven opbloeit Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

opstijgen Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

rijst Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

herboren Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

herrijzenis Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

wedergeboorte Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

antropomorf Verschijning: antropomorfisme 

god in mensengedaante Verschijning: antropomorfisme 

Hemels: als maan Verschijning: astrale gedaante: maan 

Elementvormig Verschijning: elementvormige gedaante 

bruid moet ze in een slang veranderen Verschijning: gedaantewisseling 

maagd van gedaante Verschijning: gedaantewisseling 

wereldillusie Verschijning: illusie (schijngestalte, schijnvoorstelling, 
wereldillusie) 

incarnatie Verschijning: incarnatie 

vleesgeworden Verschijning: incarnatie 

Plantvormig Verschijning: plantvormige gedaante 

polymorf Verschijning: polymorfisme 

vervangen Verschijning: substitutie 

vervangers Verschijning: substitutie 

Vervanging Verschijning: substitutie 
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bruid moet ze in een slang veranderen Verschijning: theriomorfisme 

Theriomorf Verschijning: theriomorfisme 

Osiris, de stier Verschijning: theriomorfisme  

de wereldkoe, Horus Verschijning: theriomorfisme  

Horus, de valk Verschijning: theriomorfisme  

vogel Vogel 

duiven Vogel: duif 

valk Vogel: valk 

leeuwvogel Vogel: zonne(leeuw)vogel 

leeuw-vogel Vogel: zonne(leeuw)vogel 

zonnevogel Vogel: zonne(leeuw)vogel 

boeien Voorwerp: band (koord, boei, mummieband) 

bijl Voorwerp: bijl 

sikkel Voorwerp: sikkel 

Spiegel Voorwerp: spiegel 

stang Voorwerp: stang 

vuurstokken Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok 

wiel Voorwerp: wiel 

vuur Vuur 

Vestaalse vuur Vuur: offervuur: ‘Vestaalse’ ~ (L/R) 

vuur van de onsterfelijkheid Vuur: onsterfelijkheid, ~ van de 

niet zichtbaar Waarneming: onzichtbaarheid 

wapens Wapen 

donderkeil Wapen: donderwapen: dondersteen (donderkeil) 

zwaard Wapen: zwaard 

water Water 

dauw Water: dauw 

wateren van het leven Water: levenswater 

wateren Wateren 

getijden Wateren: getijde 

zee Wateren: oceaan (zee) 

wateren die de aarde omgeven Wateren: oceaan die de aarde omgeeft 

Tiamat Wateren: oceaan: term: ti’amat (Mes.) 

ti’amat Wateren: oceaan: term: ti’amat (Mes.) 

gescheiden in boven en beneden Wateren: oerwateren 

(vruchtbaarmakende) wateren Wateren: oerwateren 

diepe wateren Wateren: oerwateren 

drietand – wateren Wateren: oerwateren 

onderaardse wateren Wateren: oerwateren 

wateren beneden Wateren: oerwateren 

ti’amat Wateren: oerwateren: ‘Tiamat’ (Mes.) 

Tiamat Wateren: oerwateren: ‘Tiamat’ (Mes.) 

tĕhōm Wateren: oerwateren: term: tĕhōm (Isr.) 

rivier Wateren: rivier 

wateren die naar de vier windstreken Wateren: rivier, mythische: vier mythische rivieren (Mes.) 

gevaar Welzijn en ziekte: gevaar 

ramp Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende 

vruchtbaarmakende Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid 

welzijn Welzijn en ziekte: welzijn 

ziekte Welzijn en ziekte: ziekte 

actieve Werkzaamheid (activiteit, daad) 

activiteit Werkzaamheid (activiteit, daad) 

zweefde Werkzaamheid: bewegen: zweven 

economische Werkzaamheid: ec. ~ 

landbouw Werkzaamheid: ec. ~: landbouw 

goede oogst Werkzaamheid: ec. ~: oogst 

tuinbouw Werkzaamheid: ec. ~: tuinbouw 
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veeteelt Werkzaamheid: ec. ~: veeteelt 

helpen Werkzaamheid: helpen (hulp) 

hulp Werkzaamheid: helpen (hulp) 

Ondersteuning bij meditatie over het Werkzaamheid: helpen (hulp) 

opvoeding Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden 

 orde [voorafgegaan door een spatie] Wet en orde: orde 

wereldorde Wet en orde: orde 

orde en Wet en orde: orde 

hemelse orde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

hemelse wetten Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

kosmische orde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

wereldorde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

Tao Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: Tao (Chin.) 

menselijke orde Wet en orde: orde of wet, menselijke 

leven op aarde Wet en orde: orde of wet, natuur- 

matriarchaat Wet en orde: orde, matriarchale 

matriarchale Wet en orde: orde, matriarchale 

goden van de oude orde Wet en orde: orde, matriarchale 

oude orde  Wet en orde: orde, matriarchale 

latere goden vertegenwoordigen Wet en orde: orde, patriarchale 

Patriarchaat Wet en orde: orde, patriarchale 

patriarchale Wet en orde: orde, patriarchale 

stelsel van zeden Wet en orde: orde, zedelijke 

mesokosmos Wet en orde: orde: mesokosmos 

herstelt de oorspronkelijke zijnstoestand Wet en orde: orde: restauratie, kosmische 

gelijkheid van seksen Wet en orde: orde: stabiliteit, evenwicht(igheid), 
gelijk(waardig)heid 

val, Wet en orde: orde: wereldondergang 

wetten Wet en orde: wet 

wetenschap Wetenschap 

wiskunde Wetenschap: wiskunde 

op- en neergaan van de emoties Wisseling: emoties, ~ der 

patriarchale omkering Wisseling: mythologische verandering: patriarchale omkering van 
mythologisch thema 

oorspronkelijke mythologie omgekeerd Wisseling: mythologische verandering: patriarchale omkering van 
mythologisch thema 

solarizatie Wisseling: mythologische verandering: solarizatie (vervanging van 
het systeem van de maanmythologie door dat van de 
zonnemythologie) 

zoon komt nu centraal te staan Wisseling: mythologische verandering: solarizatie (vervanging van 
het systeem van de maanmythologie door dat van de 
zonnemythologie) 

patriarchale ontwikkeling t.o.v. de oude Wisseling: religieuze verandering: ontwikkeling van de 
matriarchale naar de patriarchale zienswijze 

hemelse wateren Wolk en regen: hemelse wateren 

gescheiden in boven en beneden Wolk en regen: hemelse wateren 

wateren boven Wolk en regen: hemelse wateren 

regens Wolk en regen: regen 

water en de zon Zon 

zonne Zon 

zon [+ spatie] Zon 

zon. Zon 

zon: Zon 
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