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VodRWOORD 

-Onder de titel "De mythologie der Babyloniers" z.j,in 
twee tjJdschrift afleveringen b~eengebracht, die beiden han
delen over het betreffende onderwerp en geschreven z.iJn door 
Hugo Winckler. Het eerste deel is gepubliceerd in 1901 en 
herdrukt in 1903 en heeft al.s titel "Hemels- en werelden
beeld der Babyloniers als grondslag van de wereldbeschou
wing en mythologie van al.le volkeren", en het tweede deel 
uit 1906 verscheen ·onder de titel: "De Babylonische wereld
schepping". 
Bet waren uitgaven van het Duitse Vogra.ziatische Genootschap 
en zagen onder de naam •Der _alte Orie~t" het licht. · 

Bl,1 de vertaling is getracht zoveel mogelijk het authen
tieke karakter en de specifieke Winckler-stijl te behouden. 
De Babylonische godennamen zijn zonder verandering uit het 
Duits overgenomen, bjJvoorbeeld: J&arduk en niét 11.ardoek. 

In de Duitse originelen ontbreekt een hoofdstukken-inde
ling, waardoor er als het ware twee grote wetenschappelijke 
essays zijn ontstaan. Wel vindt men boven elke bladzijde enige 
steekwoorden betreffende de onderstaande inhoud • 

• 

De voetnoten zijn verwerkt in de tekst. Daar waar () ach
ter een woord staat, wordt aan het eind van de zin de voet
noot vermeld, die betrekking he~ft· op het woord. 
De vertal.er heeft getraóh.t hier en daar enige verduidel~king 
t oe te voegen middels noten met het kenmerk AB. 

Aan het slot is er een btografi~che schets over Winckler 
en een verhandeling over zijn wer~ g~plaatst,'om de lezer eni
ge achtergrond informatie te versch~fen. 

A.Bredenhoff 
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HUGO WINCKLER 

HEMELS- EN WEBEI.DENBE.l!.LD DF.a BABYLONIEBs 
ale grondslag van de wereldbeschouwing 

en mythologie van alle volkeren. 

Sinds men begonnen is zich om het. geesteljjke leven van de 
buiten de eigenlijke Middenlandsezee-cultuur staande volkeren te 
bekommeren, heeft. zich st.eeds meer het. feit opgedrongen, dat de 
opvattingen o.v.er de niet rec.ht.st.reekee a&nschouwelijke indrukken, 
over zuiver geest.ell,1.ke ivraagatukken, op een mel:kwaardige wijze 
ov.ereenetemmen. Hos meer men v.an de ovetlev.eringen v.an vooral 
nog zuivere na1;uurvolkeren verzamelde, zo opvallende.r kwamen deze 
overeenkomsten naar voren; en dat. de zon!vloedssage zic.h. zo vr~
wel over de hele aardbol verbreid v.1.ndt., is tegenwoordig g~meen
goed. van de v.olkerenkunde, tenminste bij al.l.e volkeren die uber
haupt een opvatting en o.vex:l.ev.ering 0-ver de dingen van de . slee.hts 
aane.chouwelijke en d.irekt.e omgeving he b!?en ontwikkeld. Voor de 
kenner van de verschil.lende mythologieen en andere leringen van 
primitieve voJ.keren over de oorspro.ng der dingen en de ordening 
van het heelal is het nauwelijks nog opvallend, als hij op totaal 
verschillende plaat.sen op aarde van dezelfde sage niet slechte 
de grondgedachten maar ook de versluiBriJlósv.orm nog terugvi~dt, 
en ale met name, zoals "ntak of bljna. gewocnlljk het geval, de in 
de ene overlevering schlJnbaar betekenisloze of zelfs onbegrljpelijk 
geworden trek door de bij een ander volk ~erkregen wending haar 
verklaring en moti"l&tie vindt zodat pa.a ~e samenvoeging van beiden 
het begrijpen van cLe uiteindelijke be~enia mogelijk maakt. Dit. feit 
is zo gewoon en dringt zich. zelfa bij een oppervlakkige beschouwing 
zo nadrukkelijk op, dat. ook de meest verregaande zucht naar tvè~fel 
dit niet kan negeren. Des te moeilijker wordt echter de vraag naar 
de verklaring v.oor deze v.erschjjnselen, die de geb.ruikelJ.ike voor
stellingen van de plaats van onze eigen cultuur ten OP.Zic.hte van 
die o~ de overige aard.bol raadselachtiger moeten laten lijken als 
de naieve opvatting van de afstamming van het mensengeslacht 
vanuit Noach's drie zonen. 

Een beschouwing van het geestelijke leven van de natuurvol
keren in deze samenhang hebben we in de eerste plaats te danken 
aan de onvermoeibare verzamelvlljt e.n de d.iepdoordringende beschouw
ingawlJ,ze van A.Baet1an.(Duita etnoloog (1826-1905), bekend van 
zjJn theorie der etnologische paralellen: gelijksoortige cultuur
element.en bij v.erechillende volkeren vinde:i. hun verklaring in de 
fundamentele gelijkheid v.an de menselijke geest. AB) Van hem stamt 
ook de verklaring, die tot nu voor de merialaard.1.ge parallelver
ach.iJnselen heeft moeten dienen en enkel en alleen dienen kon 
v~lgena het standpunt der wetenschap. Als gelijke opvattingen bij 
de volkeren Vl:lll ons cultuurbereik t.e vinden waren, zowel bij de 
oud-Oosterse en klassieke ale bjj oost-Aziatische , de bevolking 
van de Zuidzee en Amerika - zowel bjj de oade cul tuurvolker·en 
van ~idden- en Zuid-Amerika, als bij de stammen van het Noorden -
zo kon men volgens de voorstellingen, die men zich over de samen
hangen of beter het gebrek aan aemenhangen tussen al deze volkeren 
nu nog maken moet., vooreerst slechts ián verklaring toelaten op 
g.t:ond van de uitgangsstelling van een nataarlijke ontwikkeling van 
de menselijke denkbeelden. Het kon slee.hts gaan om een verdergaande 

- 3-
• 



1 

• 

De astrale. oorsprong der mythen. 
v.orming van de blJ de mensen aangeboren grondprincipes van zijn 
denken en van zijn geestelljke behoeften; dus om oYereenkomstige 
produkten v.an algemenn menselUke veronderete.llingen. Zoals de 
mena bepaalde mat.eriele behoett.en ~ een weliswaar aan het kli
maat. en andere omstandigheden van zijn land aangepaste, maar 
t och in wezen zelfde wijze bevredigt en zo. z.ijn cultuur in materieel 
opzjcht ontwikkelt, zo. zou men zich dezelfde ontwikkelingsgang 
ook in geestelijk opzicht denken kunnen. Baetian noemde dat het 
•volkerenidee". 

Dat zou ook volstaan kunnen om de gemeenschappelijkheid van 
~e.l voorste.llingen te veJ:klaren, met neme in zo.v.erre die do.or 
de omringende wereld zelf aan da hand gedaan worden. Erg bedenke
lijk wordt zo'n aanname echter al, ala niet de gedachte zelf, maar 
haar uitdrukking, haar vorm o.veree.nkomstig blijkt () , en ze kan 
niet meer toereikend zjJn voor de verklaring, ale deze vorm hele
maal niet het. wezen van ~e zaak zelf aangaat, als ze door de na
tuurlljke v~rechl.)neelen van haar huidige vaderland, d.ie ze verkla
ren moet, niet meer teweeggebra.c.ht kan zijn, ja misschien er in 
tegenspraak mee ia. (Men neme ala voorbeeld de Mex..1,caanse kalender 
die op zichzelf onverklaarbaar ie, maar zijn verklaring in het 
Babylonische systeem itindt. Wie hier het. ze.lfatandige ontstaan 
aanneemt ("vollcerenidee"), mo.et ter bewijs. daarvan de garantie van 
een mathematische formule of een machine erbij geven.) Het duide
lijkst wordt dat misschien, ale we de mythologie en de sagen erbjj 
halen. Dat de •goede geest• en de "bozegeest• als godheden van het 
licht. en de duistenie, de boven- en onderwereld kunnen dienen, kan 
makkelljk ale volkerenidee opgevat worden. Ale bljvoorbeeld ochter 
de hoogste godheid, de "Alvader", de. eigenschappen van een maan
godheid in een mythologie vertoont e.n die godheid helemaal niet 
ale-maan leent, maar zijn wezen met heel andere v.erschijningen in 
verband brengt, dan moet men van het itolkerenidee afzien en kan 
men slechte nog het lenen van, het overnemen ui~ een andere moe
der-mythologie aannemen. D~ da jaarwisseling onderwerp van een 
feest.v.ieren wordt, ligt. besloten in de natuurlijke en algemene 
mensel~ke veronderstellingen; ale ze echter over al al e narrenfeest 
bedreven wordt, waar de "veranderde wereld" gespeeld wordt, wanneer 
men een narrenkoning, gereden in een op wielen bevestigd schip , de 
"car naval", tot de heer v.an het feest kiest en allerhande vermom
mingen opvoert, zo wordt ook blJ verregaande extrapolatie van het 
volkerenidee, een afleiding uit de àlgemene voorwaarden tot een 
onmogelijkheid. -Een kenmerkende eigenschap van alle mythologieen en ander-
soortige legenden leidt naar het spoor van de gemeens.chappelijke 
moeder.. Het i .s mogelljk om overal aan t e tonen dat de diverse lerin
gen bet.rekking hebben op de beweging van de hemelllchamen. De oo~ 
sprong der mythen is dus astraal en hoe groot. ook de verscheiden
heid van de inkledingsvormen ~én voor één mag z.ljn, alt~d is te 
herkennen, dat voor de dichter die vorm gegeven hee!t aan de mythen 
de relatie van zijn leer met de verschjJnselen van de sterrenhemel 
nog min of meer duidelijk ie geweest. 

De mythologie ie de eerste cultuurtreàe van de religie der 
mensheid , d.w.z. de verklaring van het heelal met al zjjn zintuig
lijke en boven=intuiglij.ke verschjJningen, de beant.woording van de 
vraag naar de oorsprong en het wezen der dingen. De religie i.s 
echter volstrekt niet b~ alle v.olkere.n sterrenreligie; in tegen
deel, want dit laatste veronderstelt een reeds hoog ontwikkeld 
cultuurpeil. De waarneming van de bewegingen van d! hemellichamen 
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-Babylonie ale moederland der sterrenkunde. 
en de vorming tot een eigen wetenschap en leer, zoals dat voor
waarde voor een daarop· gegrondveste religie als leer van het 
heelal ie, kan slechts in de centra van grote culturen ontwikkeld 
worden en in lange t;,Jdperken bet resultaat van de vlijt van gene
raties en van nauwkeurig daartoe uitgeruste beheerders vormen. 
Men beei't aan één mensenleven niet. voldoende om waarnemingen i.v.m •.. 
de bewegingen van hemellichamen t.e doen, die het mogelJJk maakten 
daarop een ey.steem te bouwen dat bijv. verslag za.u doen, in welke 
vorm dan ook , over maan- en zalfa zonsverduisteringen. 

Een. slecht~ opper:vlakkige beschouwing van de meest.e religiea 
laat bovendien een inwendige t.egenstrjj_dighei.d zien. liet astrale 
gehalte van haar mythen en leringen, bat hele wereldsysteem in 
haar diep doordachte en verworven ontwikkeling is niet in overeen
stemm1 ng te brengen met het totale cultuurpeil van bet volk en 
komt op geen enkele wi,jze overeen met de gebruikelijke cult usvormen 
en populaire voorstellingen van goden en wereld. Ook dat noodzaakt 
weer om van de verklaring, dat de hogere astrale leren zich. ergens 
anders. weg hebben ontieend, te komen tDt de_aanname dat de · voor
stellingen van een hoger cultuurpeil zJJn geent. op een lager staand 
volk en met bun slechts op gelijk peil gekomen z.ijJ:l, zonder dat een 

. volledige omwenteling van de v.ooretellingen plaatsgevonden zou 
hebben. Een overeenkomstig versch.ljpsel laat zich ook op het gebied 
van onze eigen cultuur zien. Het is bekend ho.e het christendom in 
bet avondland bij haar eerste verbreiding met de voordien gevonden 
heidense culten en voorstellingen heeft moeten afrekenen en hoe 
met name in de zeden en gebruiken tDt in onze tl,id veel van de zuiver 
geestelijke religie we.erstand heeft geboden. Het bekendste voorbeeld 
is wel de Duitse vorm van het kerstfeest. 

Een dergelijke tegenstrJ,ldigheid komt bij de EëYptische religie 
in het oude Oosten reeds naar voren. De gestalten van haar goden 
met hun dierenhoofden en van de als godheid vereerde dieren: stier, 
aap, krokodil, nijlpaerd enz., zijn voorstellingen van een ander 
cultuurpeil, als welke in de tempelleringen en in de wetenschaP. 
van de Egyptenaren aan het woord komt. Deze tegenstrtjdigheid is 
reeds tijdens de klassieke oudheid tot het volle bewustzijn gekomen 
en heeft aanleiding gegeven tot dezelfde spot, die de zuiver ratio
nalistische Verlichting ook op vormen v.an onze culten uitgeoefend 
heeft, waarvoor men evenzo weinig begrip tODnde als de Grieken en 
Romeinen voor het oude Oosten. Een ander v.oorbeeld toont de ?iiexi" 
caanse religie, wier gruwelijke offers aende goden en voor een deel 
af'schuwelijke cultgebruiken (mensenoffers) niet vanuit dezelfde 
wortel ontsproten kunnen zjjn als hun hoog ontwikkelde kalender- en 
hemelswete.nschap, en zelfs bun godenleer, v.aarvan i:ncriptiea en 
boeken getuigen. 

De oorsprong van een wereld- en godenleer die op de hemelli
chamen gegrondvest ia, kan slechts daar gezocht worden, waar een 
sterrenreligie aangehangen wordt en waar de astronomie een dien
overeenkomstige beoefening en ontwikkeling gevonden hee.!'t. De wieg 
van de astronomie ie echter" volgena een nooit. verloren gegane over
levering het oude Babylonie geweest. De klassieke oudheid heeft dat 
door de Mexicaanse wetenschap nog toegegeven en de vertakking naar 
de cultuurlanden van het Oosten - India en China - is eveneens door 
de nieuw~re feiten zonder twlJ.fel bevestigd • . Evenzo hebben we met 
Babylonie, waarvan da ligging voor een uitat.raling naar zowel het 
oosten als naar het westen t oe het gunstigste is, echter ook het 
land_ van de eigenllJlce en uitgesproken aterrenreligie. Voor de Baby
lonier- openbaart. elke god e.n elke in het heelu en in de natuur 
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De verdubbeling van de omvang van de "wereldgeschie.:.enis ". 
werkz.aam z~de kracht zich in de sterren . De hoofdgoden , die de 
namen van de betreffende hemellichamen zelf voeren zijn voor hem 
zowel maan en zon , als de vljt planeten . Zijn hele opvatting van 
het heersen der goden en van hun werkza.air.heid in het overige 
heelal, in de verschijnselen van h.et leven der natuur, is op de 
lering gegrondvest , dat de goden zich hoofdzakelijk zichtbaar 
openbaren in de hemellichamen. 

De constatering van de Bab~lonische hem~ls- en godenleer 
levert bijgevolg de sleu!el tot de mythologieen en sa.&en van alle 
volkeren , in zover die uberbaupt een consistent en diep doordacht 

' systeem laten zien. Deze stellingname is , zoals ge zegd , voorlopig 
nog in s terke t egenspraak met de voorstellingen, à.ie de moderne 
mens zich.van de ontwjkkelûigsgang van cle cultuur voor de ontdek
king van de "nieuwe wereld" maakt.. Dit feit laat zich echter 
slechta ontkennen , als men de ogen met opzet sluit en 6eheel ver 
mijden wil de grondslag van het verschijnsel te onderzoeken. Hoe de 
omzwerving en verbreiding heeft plaatsgevonden , ligt voorlopig 
voor ons nag in h.et duist.er, tenminste wat een groot deel der 
aardbol betreft. Een slechts geringe overweging voegt er welis
waar dLrekt aan toe , dat we op alle overige vr.agen over het ver
leden van dezelfde landen geen antwoord kennen ; echter ciat ons 
nie t -weten va.nuit de wetenschappelijke besghouwings~ze niet h.et 
weliswaar door de cuJ.tuurmens graag t oegeeigende r echt geeft om 
daaruit te concluderen dat er niets voor handen is . De heront
sluiting v.an het oude Oosten dwingt ons de voorstell ingen van de 
wereldgeschieeenis , waarmee de huidige cuJ.tuw::mens nog is O?ge
groeid , volledig OQver te gooien . Dat is op h.et eerste gezicht 
duidel~k , als men enkel de t~dperken vergelijkt. De oud- Oosterse 
geschiedenis begint nu al voor ons r ond ) 000 j aar >oor C!l.r. , dat 
bet.ekent een verschuiving v~n het begin van de kennis van onze 
cultuur met het dubbele. Dat betekent met andere woorden, dçt h.et 
vroegere beginpunt - de jeugd van de Griekse tijd - nu in he t mid
den komt te liggen. Op dezelfde wijze zullen we echter ock onze 
voorstellingen over de betekenis Yan het ruimtelljke as?ect in de 
geschiedenis moeten veranderen . De omvang en de cantacte.;i v~ de 
v.olkeren kooen ons nog altljd als v.erworvenheden voor v;,.n onze mo
derne cultuur . De vormen en middelen van deze omgang k~en nieuw 
z..iJn.. zoals de techn1 sche verworvenheden van onze t~-1. . De oudheid 
h.eef't echter van ~aar kant me t haar onvolmaakte tec.ilniscne v.-erk
tuigen pres taties geleverd, welke eveneens raadse ls ziJn voor de 
moderne ~d, net zoals de Europese nijverheid de su;er ior iteit 
van de oost-Az..iatische culturen en vaak ongeciviliseerde volkeren 
op hepa.e.lde gebieden erkennen moet . A1s de uitgeh.reide kennis der 
natuurvolkeren en een zonàer aan vooroordelen onder!l.evige weten
schappeli.;ke ~aarde~ing Vê.ll haar presta ties en bega~dh.ei~ door de 
etnalogie der Europeanen niet meer voorkomt in het-licht der ~elf
verh.eerlijking , waarin de na.werking van de enge gez.iciltskring in 
vroeger tijden, zo vindt deze etnologische beschouv;i.ngsw~=e haar 
aanvulling en bevestiging door de ontwikkeli.ngsgan~ van c.l.le vol
keren en vooral y p.n een vroeger onbekende en anver::.Jede oudheid 
in rekening gebracht zijnde historische beschouwingsw~ze . 

De horizon van de "wereldgeschiedenis" was tot nu toe t.ldeli,jk 
v.an ongeveer de zesde eeuw v.oor Chr . t ot aan de nieuwe t~~ . en 
rui.mtel.ijk gezien die van de klasaieke en mad.eI:De ·,•;es t-J:.u.:-opese 
v.olkeren. Een werlteljJke kennis oak van slechts het :r..iddeleeuwse 
Oosten is er nooit geweest, zelfa nu is er geen wete~sc.hi~pe~ke 
bewerking van de lsl~ die h.et magel.ijk maakte haar rol t egenover 
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Religie a.ls wereldbeschouwing blj, de Babyloniërs. 
het middeleeuwse Europa en helemaal. in da ontwikkeling der mens,... 
h.eid op waarde te schatten. Daar is nog ni.et eens een begin me.e 
gemaakt. Zo beperkt dua de wareld van deze "wereldges.chi edeni s" 
in tijd en ruimte is, zo. verkeerd moest ook de voors'te.lling worden, 
die z:e over de betekenj e van ruimte. en tijd in de. ant"llikkel j ng van 
h.et menseljJke geslacht deed anta:taan. Hos onjui e:t da Grieken en 
Romeinen Qver de 'E:oegere. cultuurv:olkeren en. a.v.e.r de "barbaars.e" 
wereld "lan hun t1,id dacht.en, ia bekend. Ook de modeime do.oranee
Europeaan staat echter - ove~ezlkomstig de veranderde verhoudin
gen - op een misschien niet hoger s-tand.punt.. 

Zo zal ook diiegene. z.onder vo.oroorde.l.en en de tot rede ge
neigde . mens.zich. v.ol verbazjng_a:f~en, hoe men veûl aren moet, 
da1; theari.een die het Babylonie -.zan het v.1.enl.e en derde milleniwn. 
~r cm:., ontrikke ld h.ee.ft, biJ de. Sl ayen -van ~ t.waal f.de. ee.uw na 
cm:. teruggevonden women.. 1.n ee.n t.ljd, toen de oud-Oosterse c.ul tuur 
ainda twee m1llenia haar a.laap onder de ruineacb:tige heuvela a l j e~; 
hoe men zich de omzwervingen zelf.s naar de v;Qlkeren der "nieuwe 
tj,id:" moet indenken, waar nog in onze dagen legenden v:erzaqield wor
den en nar een as:tronomjache we-tenschaP. en ka.lenderleer ·aanwezig 
ie~ waarnn dezelfde oorsprong niet. batwlJ.feld kan wo:cden. De ver
klazing, het vaat.stellen van. d.e weg en de midde.len van het ontlenen 
ia ane ontzegd, het feit zelf staat vast. De menselijke geest ia in 
da geeateswetens.chappe.n gemakkelijker geneigd dingen te be'hlijfel en, 
die v.o.or hem in bun. samenhangen. niet dui.del llk zijn. De technj ek en 
de natuurwetenschappen kunnen da.ar de duidelijkheid. en het suc.cea 
het bewjj_s "Van da waarheid aan:v.a.eren. Het wez.en van de el.ekt.riciteit 
ia echter ook nag niet begrepen., en de. af standen en tijdperken die 
de astronomie onderwl,1st, wordt do.or geen menselijk v.oorstelljngaver
mogen beva.-t. Ook de geschiedkundige be.schouwing van de wereld e.n de 
mensheid zal zich. daarom. eens. door de feiten moeten laten onderrich
ten., dat in het hele verre heelal. krachten werkz.aam zijn geweest, 
die het op de geestelijke hari7.0n van de. Franae Revol.utie berustende 
ra~onalisme van de twintigate eeWI! nog niet begrepen bad. 

Dat moet vooropgesteld worden, am. de bete.kenj s duj del.ijk te ma
ken, die de kennis_ van juist de Babylonische. cultuur heeft, voor een 
geachied.lcundige opv:atting V:in de ontwikkelingsgang der mensbeid" 
Ia reed;a de politieke. geecbj edeni s -van de Eufraa.tlanden een belang
rijk deel van dat, wat men onder wereldgesch.iedenjs verataan moet, 
zo wordt in de geschetste samenhang de bels.ng;rijkheid duidel..ijk van 
de B&bylonisch.e rel.igie en van haar v.oorstell j ngen v.oor alle nag 
niet d~~! de modern EuJ:opeae of door de cbriatel..ijke wereldbeschou
wing b vlQ&de volkeren. 

• Religie 1.n de betekenis -van het Oosten is de verklaring van 
alles wat is; dus een w~reldbeacho.uwing. ila de wereldbeschouwing 
v;an al.le volkeren, die uberbsnpt begonnen zijn zich rekenachap te 
geven -van zichzelf en hun omgev:ing, in contact ia gekomen met de 
Babylonische. opv.átting, komen we er tenslo.tte toe, binnen de ge
schiedkundige onbd.kkeling der mensheid eigenll,lk alechia twae 
wereldbeschouwingen te onderëcheidexu d~ oud-Babylonische, _ met 
het wezen w::uu-mee we ons hier bezighouden, en de moderne, empi
risch-wetenschappel.iJke, die pe.s to.t ontwikkeling is gekomen en 
met de oude opvatting_ ook nag op velerlei. gebieden van het moderne 
maatschappelijke leven overhoop ligt. 

We.reldbeschouwing en religie ie v.oor de oude Oosterse mens 
één, de religie wordt bem geopenbaard door de. goden en door hun 
beschikking van alle raadselen der zintuiglijke en bo.venzintuig-
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De Babylonische wereldbeschouwing be.rust op de aterrenkund.e. 
l.ijke we.re1d. IDdien echter de 'Babylonische goden uc.h. ho<U:dzake7 
lJ.l}( in de. sterren be.lichamen, dan ia daarmee. al de heme.l en het 
h.eme1sbee.ld ale het. grot.e boek gegeven, wsa.rui.t da Babylonische 
priester de irerklaring. van alle op da mens.en betrekking hebbende 
v.r88en v.anui t. op lee.s:t. Bet. is bekend dat de aatro1og.,ie tot aan 
u overwinning iran de moderne were.ldbeachouwing, de zuster van 
da astronom1 e geweee.t is. Men kan beter zeggen: beiden 7.1jn oor
spronkelJjk &in geweest, want. da aauologie ia de. toel}assing van 
bet waarnemen der et.arren i.v.m. alle mogelijke ~ de mensen be
t.rekking hebbende 'U:r88en• He.t. we.ten 1.a. voor de n&Ieve geva.ela
mene: niet het doel.. <IP. ziohr alechta toegepaste wetenschap heeft 
VODr bem waarde. AJs men da starren gadeslaat, dan ge.beurt dat 
om. midde1a ben t.e vernemen, wat er zich. Clp aarde v:ol trekken zai. 
Want omdat de at.arren. de uchtbare apenbar1 ng :i.i,in der gelden., kan 
men ui. t hun bewegi.ngen. het gedra& van de gelden af1eiden., die de 
in het heel al regerende machten zijn en v.erco1ge.na 'laatatelle.n wat 
er ge beu:re.n. moet. De astrol..ogia is. d.na, in deze betekeni a niet 
a:J echte: geen. biJge1~, maar ~ ia de fundamenta1e wetenschap, de 
wetenschap der wetenschappen, welke. het fundament en ui.tgangapunt 
van alle menaelJJlce kenn1 e v.armt. en instaat is antwoord te geven 
op zowel da eerste ale de laat.ete v.J!a&e.n. Da mensheid heeft t ot. 
aan. het. begin iran da nieuwe tijd.. door de na•erk1 ng iran deu voor
at.elling. in de a~rren gelooft ala da verkondigera van de godde
lijke wil: en be.schikking; pas. da ontdekkingen van Capern1 cua en 
KepP.ler hebben de heerschappij van d.e ast.J::o1ogie t.e.n val. gebracht 
ee.n. v.o.orheeld, hoe l ang è.e Babylonische we.reldbeschouw-ing lev.end 
is geble:v:en. 

De leer der goden, hemelen en. we.relden ia op deze wijze in d.e 
Balq1onische OP.-Vatting '4n· Bat zon v.olledig ve.rkeerd z.ijn, in baar 
goden. elacht.s de hemellicbamen - maan, zon, planeten enz. - te 
:i.1·en. De godheid ie· ook vocm hen. eén geest.el \lke macht., d 1e zich 
alechte in de atzondelJJ.ke delen der ecliepP.1ng, door het heersen 
in. de natuur en in alle varechiJ.neelen der zintuiglijke wereld OP.en
baart. De hemellichamen sJJn !vooral. de.ze openbaring daarvan, niet 
echter de godheid. ~elf of enke1 de godheid.. De vee.1.voudige cultus
v.o:rmen en. godenverecb!Jp1ngen met b>m tallo.za namen., zoals ze OP.. 
de ve.rachillenda plaatsen 'Vereard worden., worden toch. al tJJd t ot 
dezel.fde grondbegrippen t.e.ruggevoerd en de waarheid ie, dat alechts 
weinige. natuurkrachten ~ godheidebegri.P.pen. a.l.tjJ,d. weer in deze 
wtrschaidenheid van godenpersonen belichaamd z.ij,n. Een mooi voor
beeld bierv.oor levert de verklaring OP-1 we1ke een Assyrische aat.ro
n()Tld sche ublet, geschreven in de zev.ende eeuw. -ioor Chr., v.an het 
wezen der goden en hun. belichaming in da planeten geeft. Zoal.e we 
nog zien zullen, zjJn de v.ie.r planeten als volgt. geduid: mercurius= 
Neho, jup1ter-llarduk, mareaNin1b en saturnus=Bergal.. Het tablet 
~rduidelj,)kt nu: . • 

•Ale de eter van llarduk-jupit.er bezig is te rijzen (d.w.z. Jaag 
aan de horizon a:taat), dan heet. hij Habo; al.e hl.1 (getal ia atge
broxen) dubbeluren (uurbogen) hoog etaa.t, ie hiJ. llarduk; ala hiJ. 
in het midden v.an de heme1 staat { cuJm1 nee.rt), ia hiJ. de Hibiru 
(d.w.z. de doorgang, dat 1.a de god, die door s;!e middagahoogte 
gaa.t, dit 1.e eveneens een naam van llarduk en uberhaUP.t van de 
planeet)". 

De planeet jupiter is en bl.J,1ft jupiter, a.l. mag z.ij hoog of 
laag aan. de heme1 staan. De tekst heeft toendertijd voor de uit.leg
gara grot.e moei l iJ,kbeden veroorzaakt;, en toch ia zjjn du1d1 ng erg 
gemakkelijk, als men bet geestel.JJke wezen V4ll de Babylonische god
heden herkend heeft. Er ata&t daar niet ongeveer: de planeet 
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De sterren openbaren de goddelJ.i.ke macht. 
r.iarduk-jupiter is. de planeet Ne~ercurius., maar: de ster van 
de god Marduk is de. god Nebo en de god Nibiru. De betekenis is 
dus: afbankeJJj)c van. de pl.aata walke de planeet aan de hemel. in
neemt, openbaart. zich in baar een. andere macht en werkt z.ij met 
een. andere kracht. De v.erdere v.oo:zrste1ling, welke hieraan ten 
grondslag ligt, zal ona nog duidelijk women. 

De goddelijke macht heeft dus niet dezelfde betekeni e al.s 
het wereldlichaam, waarin zij zich. werkuwm toont. Ze bestaat er 
onafhankelijk van en uit :i.ich ook in. andere v:erschijpingen van het 
heelal.. All ereers.t aan de hemel. e.n. op de aarde zalf, daarnaast 
echter ook in da a:t:zonderl..ijJte v.erechijneelen en voorwerpen der 
natuur. De afzond erl ijke goden horen bij bun deelvers.cbiJpi ngen; 
dieren, metalen, stenen, bomen, kort.om. al.les wa.t ge.schapen is, 
vert.egenwoo.rdigt een openbaring van het goddel.ij)te. we.zen, van 
welke kracht bij hen iets inwoont en die hun daarom. toe.beharen, 
bun "hei] 1 g• zl,tn. 

ln. de eerste plaa.ta zljn bet st.eeda de hemel.v.ers.cb.i.ins~len, 
dia de goddel..ijjte be.schikking doen laten kennen en da kennis van 
de hemel ia daarom. het :[undament 'Van het hele 93steem, van waar -uit de Babylonier zijn :f'ilo.eofie van. een godd:el ijke en uniforme 
wereldordening ge.start is. Al.s bel•ngrjlkste aspekt van dit s~
steem kan men wal. het doel. tot het aantonen van de harmonie, 
van de regelmatige en doelmatige ordening van de gehele wereld 
besi:.houwen. De ordening van c2 wereld ia vol.ge.na weinig zekere 
grondwetten bepaald, waarvan. de wei:.kzaambeid z.ic.h. in alle. afzon
deJJj)ce v.erachijni ngen v.an het heel al en de aarde, zowe.l.. in het 
groot en zeer groo.tte, als in. het kleine en zeer kleine herhaalt, 
net zoals. d.ezal:f'de godheden e.l..tijd weer werkzaam z.ijn. Zo l.ijkt elk 
zelfs.t.a.ndig deel. der sche.pping weer al.s een a:t:beelding \t8.Il het 
grotere gehee.l.., het ia volgena deaalfde beginselen geordend en 
ingede.eld en in elk de.el. werken en belichamen zjcb de.zelfde god
delijke krachten, zo.ala reeds. het voorbeeld van onze astzanomische 
tfikst aantoont. 

He;t systeem beataat daaruit. dna, dat dezelfde v:erscbjJningen, 
de gel.ijke wetten en krachten. in al.le verschillende delen en onder
delen terug z.ijn. te vinden en dat alk deal van het heelal een spie
gel.beeld van. het andere deel ~ van het geheel. ia. OYergebracht 
naar de aarde en haar onderdelen bet~kent dit, dat ee.n land, als 
een. d:oor god gawilde - we zouden zeggen natuur] ijke - eenheid ook 
aan de hemel. en in het heelal zljn . o.vereenkomat.ig spiegelbeeld 
hebben. moet. Zoals daerboven een god heerst in zijn 'landsdeel~ zo 
heeft deze god ook da.t overeenkomstige. aardse land". tot zijn zetel 
uitverkoren en bepaalt al.les_wat dear1n gebeurt. als een recb.t
vaardig landheer (.Belu; Kanaanietisch-Hebreeuws: Ba 'al). Het is de 
taak van de geografie e.n van.cè pal i tieke indel1 ng van het land, om 
de. aard.se bestuuradistric.ten. in ov:ereenstem:n1 ng te brengen met die, 
welke. voorgetekend z.ijn. aan de hemel.: de distric.ten of p:irovinci.es 
moeten overeenkomen.met de. afzonderlijke indelingen YaD de hemel, 
de hoofdstad van het land ale woonplaats van de god komt Qver.een 
met de plaats aan de hemel, waar de god zijn zetel heeft en draagt 
dezeltde naam. De Babylonische steden, die zetels der gro.te goden
cul ten zijn, laten. zich evenzo. als hun grote tempels aan de hemel 
terugrtnden; de. aardse en de ko.smische. plaats zijn spiegelbeelden,, 
belichamjngen van hetzelfde kosmi&che begrip. Er is. al.dua een Ba
bylon en een Eridu aan de hemel..; de grote tempel.s krijgen hun namen 
van de kosmische plaatsen of begrippen, die ze op aarde vertegen
woordigen: Sagi la al.s de tempel Yan l.ia.rd.uk in Ba~lo.n, de "I.a.nden-
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Het beeld van de hemel weerspiegelt zich op aarde. 
berg" als de tempel van Bel. Aan de hemel ia er een hufraat. en 
een Tigris, een onderwereld, een oceaan en een luchtrijk, zoals 
er daarboven een vasteland is, dat tussen deze beiden ligt . 

De indeling geschiedt. volgens verschillende schema's, elk 
daarvan stelt een bepaald indelingsprincipe op de voorgrond, 
zonder daarbij echt.er de overigen te verwerpen. Als men 7.ich als 
zetel van de beoefening van een bepaalde theorie in dezelfde zin 
elk der grote tempels voorstelt., zoals de ~ekse filosaf'ie haar 
afzonderlijke scholen bad, of zoals ongeveer bJJ ons een universi
teit de. theoretische wetenschap beoe:Ce.nt, zo. moet. me.n zich. bJJ 
het. st.rev.en naar harmonie en bij het. gehel.8 karakter van de Ooa
t.e.rse hang naar spelletjes met. woorden en ge.da.chten, dat 7.ich 
gemakkelijk laat. verleiden tot. kahbal istische duidingen TQ.Ql:atel
len, dat ook het. door een bepa&ide. tempel begunstigde indelings
systeem, die gezichtspunten op de voorgrond plaatste, die mat 
het. wezen 'QIL zijn god overeenkwamen. DaarbjJ warden de :cechten 
v.an. de an.deren nie.t. ontkend, het ia int.88ende.el de taak Yan het 
s;y;ateem baar re.chtvaal!diging en ;iuist.he.id daardoor aan te tonen, 
dat. het ook de. overige s;ystemen invoeg~ soa.la de god van zijn 
bakermat. voor de. insta.pdbnuding v:an het ev.enwio.ht in het heelal 
nood:mke.lijk is .• Geen systeem o:C ge.en indelingsmet.hade wil op 
U.Ch. alleen. hes.taan, integendeel, bet be.w!J.at. he.t recht u.n allen 
door informatie t.e. g~ven, hoe men van he.t. ene t.ot. het andere 
a,:steem komt en. hoe alles tot. een harmonisch. geheel in elkaar 
grijpt zoals he.t. rad.enerk van een machine. 

Aan te nemen ia, dat. dit. kunst.volle systeem niet. het. voort
brengsel van é&n persoon en van één bakermat. ie; het. mo.et zoals 
alke wereldbeschouwing en cultuur die v.oor grote.re gebieden geldt., 
historisch gegr.oeid zjJn en uit. de. tontravereen van v.erso.hillende 
c:ul turen . . en door d.e bemoeiingen van zich elkaar best.r.ijdende af 
onderdrukkende cultst.eden langzamerhand sijn ontstaan. Dit worden 
ha.even we. hier niet te v.olgen e.n kunnen dat ook nog niet bJJ ge
brek aan allerlei aanknopingspunt.en. We moet.en niet. de ai:zonderlijke 
str.omingen en verscheidenheden ~an men1ngen bescho.u11en, maar inte
gendeel het gemeenschappelijke, de w~eldbeschouwing als ge.heel. 
Zonder twijfel heeft. ûch deze wereldbeschowring in de hoofden van 
de denkera van het. oude Oost.en niet minder verschillend geman1 fea
t.eerd en oo..k daar niet. minder het. onderwerp van aanvallen en po
gj.ngen tot v.el:dere ontwikkeling door dieper gaande onderzoeke.ra 
geweest.. Het. OoBt.e.n heeft. in haar ontwikkeling evenzo. weinig aoit 
stilgestaan als welk ande~ v:olk en kan als wordend geheel nooit 
ophouden te gehoorzamen aan de. natuurwet van het worden en ver
gaan; maar daaro~n zullen we nauweijJ.lca ooit iet.a kunnen vaststel
len, we kunnen het. tenm1nst.a met onze middalen nog niet. 

He.t. beste is: misschien het. wezen v.an deze were.ldbe.schauwing 
duidelijk te maken met. behulp ~ de getallentheor~ die ze opge
steld heeft, en die ons via. haar op dezelf<MI wjJze tegema.ed treedt, 
zoals ~ de Pytbagorese lee.r - in alles een ir.ind v.an he.t Oost.en -
overgenomen heeft. Bia.t op zjJn minst is daaruit echter juist. de 
nadruk op de getallenleer 1n de overlevering v.ia l'ythagoraa te 
verklaren; vooral niet dat. deza sekte - deze organisatievorm is 
weer Oosters - de. getallentheorie alleen ontwijckeld zou hebben. 

Het. getal is evenals elke verachijntng van de atoffeljJke en 
geestelijke wereld() uitvloeisel van de goddelijke we.rking; ook in 
het getal openbaart. ûch de beschikking v:an de. godheid, en is 
dus ook door de hemel voorgeschreven en vandaar op de aarde over-

' -~-------- -..- - --· - --·-
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De "heiligheid" der getallen. 
gebracht.(Ook de taal, het woord en het schrift wordt door deze 
wetenschap zo behandeld; dus zowel de grondwetten van de taalwa
tenschap en filologie als van de wiskunde zljn gerangschikt volgens 
algemene systemen, zoals die van "mineralogie•, "plantkunde" enz.) 
.ln tegenstelling tot onze moderne . wetenschap, die nog ver van de 
ontwikkeling van een hermetische •ereldbescho~wing Yerwijderd i.a, 
blijkt ook hier weer uit, ho.e de oude Bs.bylonier geen talloze 
divergerende of parallel lopende wetenschappen kent, maar hoe 
hij alles uit. één wortel afleidt. De getallenleer, de wiskunde, 
is eveneens een deel van de. aan de hemel geopenbaarde wetenschap, 
waarvan de kennis de mensheid te danken heeft aan de door de god 
aan haar gegeven overlevering. Niet. onderz.oek, maar het. handhaven 
of hoogstens het terug herinneren van de mogel~k verloren gegane 
of door de overlevering vertroebelde, meest oude kennis is taak 
van de. wetenschap; want. het hoogtepunt van menselijke volmaaktheid 
en van menselljke kennis was..natuurl.ijk de. openbaring van de weten
schappen door de god - Thot van de Egyptenaren, die overeenkomt 
met. de Bab1lonische god Nebo. 

Algemeen bekend en gedeeltelijk nog levend is het geloof in 
de "heiligheid• van bepaalde getallen. Hoofdzakelijk van de drie 
en de zeven en ook van de dertien is de betekenis nog altjjd in 
het, volksbewustzijn op zo ''n w:ijze bewaard, dat niemand zich er he
lemaal aan onttrekken kan. Het is echter verkeerd, daarom juist 
aan deze getallen de voorkeur te geven of een op de één of andere 
manier mystieke oorzaak te concluderen of oorzaken die door natuur
lijke gewoonten ontstaan zjjn. Het geloof is een restant van de 
oud-Oosterse leer, die de goddeliJ.ke oorsprong, dus de heiligheid 
van alle getallen onderwljst en ze aan de hemel en in de organi
satie van het. heelal geopenbaard vindt. Al naar gelang de verschil
lende organisatievormen van een land en de bepalingen van een wet
geving, dus in plaats en t.ijd verschillend, wordt. de ene of andere 
indelingsvljjze geprefereerd en speelt het desbetreffende getal 
bijgevolg bj,i het in aanmerking komende volk een bijzondere rol. Op 
zichzelf en ~or ~chz.el~ komt, dus geen getal naar v.oren; het. 
verscQ.ijnsel van de "heilige" getallen is niet uit één of andere 
"bijgelovige• voorstelling te v.erklaren, maar is terug te Yoeren op 
de oud-Babylonisqhe wetenschap met op de eerste plaats de hemel
indeling. Dat geldt voor het getal drie, .waarvan we de betekenis 
zuilen leren kennen, de z.even, dat als getal van de dagen van de 
week reeds z.ijn karakter toont. als ontnomen uit de be.weging der 
sterren en ·b~ andere volkeren is het de negen (de Perzen, Edda, 
ook Rome: nundinae, en Arabieren) enz. AltiJd i.a de oorsprong van 
deze opvatting dus historisch te verklaren als een lenen van, en 
vindt het z.ijn oorsprong niet in algemeen menselijk'e beschouwingen 
of gevoelsaandoeningen. · 

Zodra men instaat was, weer een spijkerschrift te ontraadse
len, moest men constateren, dat. in de gebruikelijke schrijf'wjj_ze 
van de getallen er twee systemen in elkaar overgingen: het sexa
gesimale (zestigtallig) _en het decimale (tientallig) sy,ateem, 
da.t ook w.ij van de Arabieren hebben overgenomen. De meest voor de 
hand liggende •• veronderstelling was. om het sexagesimale systeem 
aan de Sumeriers toe te schrijven, ale zijnde het oudere volk, en 
het decimale systeem in overeenstemming met de telwoorden de~ 
Semitische talen voor Semitisch, dus voo:c later te houden. We 
weten nu genoeg, om tenminste te erkennen, dat beide systemen 
in elk geval ·verder in de tj.jd teruggaan, zelfs over de grens 
van het historisch kennen heen. Het. gebruik van de decimale 
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Het sexagesimaal-systeem. 
schri,jf- en rekenwijze zal inderdaad jonger ziJn, bet invoeren 
daarvan kan ook door de overeenkomst met het Semitische spraàk
gebruik bevorderd zijn geworden: het hele wezen van zowel het 
ene als bet andere systeem in de oudste tjJden. 

Van deze twee levert overigens het sexigesimale systeem, 
welke het vrije rekenen zonder hulP. van het. schrift. waarborgt, 
de groter voordelen op; de decimaal rekening is een papieren 
kuns~ terwijl het eerst.e systeem een groter aantal onderverdelin
gen mogelijk maakt: 2 , 3, 4, 5, en voornamelijk 12.. Het laat. zich 
direkt als bijzonder geschikt. zien, om het wezen van de Babylo
nische wereldverklaring. de. harmonie zowel in het groot als in 
het klein te verduidelijken, en het. ligt ten grondslag aan bet 
wezenlijke van de Babylonische hemelindeling, waarvan het af ge
leid wordt. (Er kan niet vaak genoeg op worden gewezen, dat deze 
afleiding door de Babylonische wetenschap niets ten aanzien van 
het werkelijke ontstaan betnjet. Deze vraag behandelen we hier niet, . 
maar we beschrijven alechts de Babylonische opvatting.) 

Het systeem bestaat. hieruit, om het getal 60 als de grootste 
eenheid op te vatten in dez.eli'de zin, Z-Oals dat. met de tien in het 
decimale systeem het geval is. Bij bat. cjjteren vermenigvuldigt men 
elke voorafgaande plaats met 60, zoala wij dit met 10 vermenigvul
digen. Het eerst aan bod komende cijfer ie daarbij de 1. Van 1 tot 
59 krijgt de 1 op da laatste plaats. de plaatswaarde 60 , de plaats 
voor deze zou de waarde van 60x60x60 hebben, maar dit komt pra.lc
tisch.. náuwelijks nog. v.oor, .want omdat 60x60 - geschreven als 1 voor 
de volgende 1 tot 59 - reeds 3600 is~ leidt. een ~9 die staat. voor 
deze 3600 al tot. geta.llen, die in een praktisch gebruik nauwelijks 
voorkwamen dus hoogstens rekenlcunatstukjes zouden zijn geweest. 
Het. ge.tal 60 heeft. v.oor zo'n :cekeneenhèid de naam schusch lGrieles: 
sossos), 3600 heet. schar (sa.ros). Het binnenhalen van het deci
male systeem heeft daarbij tot de invoering v.an een tuesentrap ge
leid, de ner (neros) van 600=60x10. (Bat. La.tJ,plse •sexcenties• als 
algemeen groot getal, inplaata van onze •duizend•, laat zich hier
uit verklaren. ) 

De beide grondgetallen van het sexagesjmalesyeteem() zijn be
halve de 1 , de 5 en de 1.2. (Bet. ligt. ten grondslag aan ons dozijn, 
de deling van het vroegere Dui.tae. groechen geldstuk in 1.2 pfen
ningen (Engels: 1 shilling voor 12 pence) en aan de .ecbock van 
60 stuks, waarvan de mandel van 15. stuks ale vierde deel afstamt.) . 
We komen. ze ale zodanig in de tjJdeindeling tegen, die .op baar 
beurt op de indeling 'an de hemel berust. Want. omdat de tijden 
door de omloop van de hemellichamen bepaald worden, zijn ze dus 
ook aan de hemel voorgetekend en resultaat van de goddalijke be
schikking. BiJ deze dle1d.1ng wordt echter de tijd- tot een ruimte
indeling, 1l&Dt de .Lengtematen worden even~ene van.de overeewcom
stige banen der heme.L.t:icbsmen afge.leid en z.IJn bij het. baseren van 
de gellJlce eenheden een spiegelbeeld van de tijdsindeling. 

Zo valt. de zonnebaan in 12 delen uitéén, de 12. dierenriem
beelden, waar in elk daarvan de zon een maan~ lang sta.at, zodat 
het jaar 12 maanden heeft. De jaa.romloop van. de zon ie een cir
kelgang, evenzo ale de echi,)nbare dagomloop. De dagomloop is dus 
een spiegelbeeld van het jaar en wordt overeenkomstig in 12 on
derdelen verdeeld, kaspu genaamd, dus overeenko~end met een dub
beluur. Het dubbeluur is behouden gebleven in de indeling van de 
cirkel in 12 delen, die de Çerplaat v.an onze klok v.ooratelt. 
Deze delen betekenen dus oorspronkelijk dubbeluren en niet onze 
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Jaar en waand. 
enkelvoudige uren. De 12 del.en va.llen weer elk uiteen in 5 -
het andere grondgeta.l - dubbelminuten. Dezen zijn a.ls hemelse 
ma(!t gegeven middels de overgeleverde waarneming der Ba.bylo
niers, die constateerden dat. de zon de. tJjd 'VClll 2 dubbelminuten 
o:f het. dertigste deel van e.en dubbeluur nodig heeft om haar 
eigen doorsnede aan de hemel ~ te leggen. · Jle doorsnee van de 
zon bedraagt dus 4 m1nute.n = 1/6f:J kaepu. Daarntee zijn beide leng
tematen gege.v.en; aJ.s zodanig is de kaspu in onze geografische 
mjjl behouden gebleven, die oorspronkelijk als wegafstand van 2 
uur ie gedacht. 

De geta.llen 5 en 7 geven teeamen t2; de 5 is afgeleid als 
getal van de zon, an de 1 ale getal van de maan, want de 4 kwar
tieren van de maan duren alk 7 dagen. Geeft de 1 het aantal dagen 
der week, .zo heeft de oudheid daarnaas t ook een yjJfdaagse week 
in gebruik gehad. De naam van de eerste ie zevenheid (Hebreeuws.: 
schebO • a.), die van de andere is "l'ij;fheid (Bahy:lonisch: chamusch:t.u). 
Als de "heiligheid• van de z.e.ven b.ij de Jaden en bjJ ons. zich laat 
v.erklaren uit het. de voorkeur geven aan de zeven in de kaJ.ender, 
zo zou voor de 'WjJf schijnbaar hetzelfde t.e veronderst.e.llen zijn, 
daar waar kalender en w.etgeving - beiden één en hetzelfde - voor 
het getal 5 kozen. 

De dag van 12 dubbeluren wordt. door dag en nacht in 2 delen 
van el.k 6 dubbeluren verdeeld. De 6 dubbelmaanden komen met het 
jaar overeen: de 'Nlmen van de maanden in de Romeinse en oud-Ara
bische kalender gelden nog als bewj,js van het gebruik van de dubbel
maanden. Want slechte januari tot. juni hebben eigen namen, zijn dus 
oorspronkelijk; de volgenden worden geteld (quinctilis tot decem
ber), en zjJn dus ook ten opzichte van de twaalfindeling jonger. 
Als op de halve dag van 6 kaepu de twaalfdeling toegepast wordt, 
dan krijgt men ons uur van 60 m1nuten. De halve dag heeft 12x60=7.20 
van zulke minuten,zoals de gehele dag 720 dubbelminuten heeft,die 
met de 720 halve doorsneden der zon overeenkomen (360 zonnedoor
eneden van elk 4 minuten) , welke de dagomloop van ,de zon omvatten. 
Dien overeenkomstig heeft de halve dag 360=6x60 dubbelminuten. 

De halve dag valt. in drie delen uitéén van elk 4 enkelvou
dige of 2 dubbeluren: morgen, middag en avond; de nacht in drie 
overeenkomstig nachtdelen, alle 6 tonen dus het spiegelbeeld van 
de dubbelmaanden in het jaar. Hier komt de 3 naar v.oren, welke 
toepassing voor de afzonderlijke delen tijdseenheden oplevert v.an 
240 enkelvoudige minuten, die dus. een resultaat van drie- en vier
deling zijn, de beide grondgetallen van 12. 

De 360 delen van de volledige dag met. het. ge-tal 4 als grond
slag, komen ov~reen met de jaarlijkse omloop van de zon of het. jaar 
van 360 dagen - waarbij de overige 51/4 dagen ale overbodig behan
deld worden - of. 12 maanden van 30 dagen. Het jaa.r wordt door de 
4 in de vier jaargetijden v.eDie~la, die i~aer een vieDle deel van 
de zonnebaan innemen door het opstijgen en dalen van het. diepste 
punt. tot het. hoogste en omgekeerd. Daarentegen heeft de tweedeling 
van he~ jae.r in slechts zomer en winter, de periode van de· opst.jJ
gende (van het winter- tot aan het, zomerkeerpunt) en van de dalen
de zon. · 

He~ jaar van 360 dagen heeft. 72 "l'ijfdaageeweken, daarentegen 
geven 60 van zulke weken slechte een jaar van 10 maanden, waarv:an 
ons het gebruik of tenminste de theoretische vaststelling erv.an 
Toor de · oudere Romeinse kalender uitdruk.kelijk verzekerd is (het 
zogenaamde Romulusjae.r van 304 dagen, waarbij de 4 overbodige da-
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De ~indeling • 
gen dezelfde rol spelen als de 51/4 of 6 voor het 360 dagen du
rende jaar) . Een dergel~k jaar kan echter slechts een onderver
deling van een groter t.ijdperk z.ijn, want als het jaar door de 
zonsomloop bepaald zou zijn, dan heeft aldus het 10 maanden du
rende jaar niet ao •n houvast.. Een dergelijlt jaar zou- v.eelmeer in 
een zesmalige herhaling alle jaarget.ijden doorlopen hebben; met 
andere woorden: een dergel~k jaar sou zich in haar ~svoudige 
eigen loop gel~kgeschakeld hebben met het normale t.aalfmaande
l~kse zonnejaar, waarb~ zich de laatste. ondertussen vijfmaal her
haald zou hebben. Met andere woorden, 5 zonnejaren zj,pl gelijk 
aan 6 "lan dergel~ke jaren. We krjJgen hie:z: de volgende versó.hijn
eelen: het ophouden van het samenvallen van de natuur.lijke jaarge
tjJden, dus van de jaarlijkse zonneomloop binnen het. jaar, en het. 
ai'.zien van de v.e.reffening, net zoals dit bij het zuivere maanjaar 
van de Islam het geval is, waar de 12 maanden in 33 jaar door het 
hele zonnejaar heen l open. Hie:z: is dus dit ve.rschijn.sel op het 
gehele jaar overgedragen, dat slecbta als deel van een grot.ere 
eenheid opgevat wordt. Pas. hierbinnen wordt de vereffening tot 
stand gebracht., die d.oor de verschillende omloopet.ijden van maan 
en zon v.oor het jaar nodig wordt, (De indeling vindt zijn oor
sprong dua in de benad.rukking van de maans- inplaata van de zons
omloop en deze iB oud-Bab;yloni§ch , want de maan is de hoogste 
en vader der goden in Babylonie. ) Dat leidt t.ot jaarc~cli of 
lustra. Verder komt hier weer de indeling volgens het. getal 6 
zoals bij de dubbelmaanden, dag- en nachtdelen, en volgens bet 
getal 5 te voorschijn, en wordt aangetoond, hoe beiden in elkaar 
overgaan. De maand van 30•5x6 dagen behoort daartoe . :Z.O 'n lust.rum. 
bevat. 5 zonnejaren(), het. Romeinse lustrum bedroeg 4 jaren • . (Vo.l-. 
gene dit beginsel worden de verschillende Griekse festivals be
rekend, waarvan het. ~ijdstip werd vastgesteld afbankel~k van de 
ver.effening_ v.an de zulke cycli noodzakelijke schakelingen of ver
rekeningen. De Olympische Spelen waren elke vier jaar en vonden 
afhankeliJ.lc daarvan in de 49ste. of 50ate maand plaats en duurden 
5 dagen (de spagomenent.ijd). De tijdrekening van andere volkeren 
(zoals bij de Amerikanen) ziet op andere wjJze er volledig van af 
om. zich te houden aan het zonnejaar en rekent met tijdperken 
(•maanden") van 20 dagen, die met 13 vermenigvuldigd l13x20=260) 
een •jaar• vormen. Dat ia het. principe van de 13, welke de plaats 
van de 12 heeft ingenomen en dus v~rgeliJ.lcbaar is met 240=12.x20. 
De vereffening met het zonnejaar vindt in 52 zonnejaren plaats. 
Het schema dat hieraan ten grondslag ligt laat zich gemakkelijlt 
v.erklaren uit de chanu>sch.tu ... indeling. Het systeem. van dit schema 
ie duideliJ.lc en consequent doorgevoerd te zien bij de Mexicaanse 
kalenders.) De vierdeli.ng voert ons echter naar het ge ta.l 240. " 
5x240~1200 ie gelijk aan 4x300. Indien het getal 240 - of 243, zo
als het bij berekening der overblijvende breukdelen naar analogie 
van 365 1/~ en 304 zou moeten wezen - e.r ook niet ála jaareenheid 
b.ij betrok~en ia~ zo komt het toch naar voren als behorende bij 
bet systeem van de Romeinse t~ekening: 243 is het regeringsga
tal van de Romeinse koningen. 

Hat jaar beataat uit 72 v:ijfdaagee weken (5x72=360) . Het dub
beljaar, dat met t2 dubbelmaanden overeenkomen zou, heeft 144 van 
zulke weken, dit ie echter het gros dat weer uit 12 dozijn bestaat; 
dus 2x72=t2x12. Vijf jaren van 72 vijfdaagse weken, dus een lustrum, 
bestaat uit 360 van zulke eenheden e.n is dus een afbeelding v.an 
het zonnejaar e.n zo gaan deze betrek.kingen verder. 

Op dezelfde wjJze kan er met 8 en 9 indelingen gemaakt worden, 
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De regeling der feestdagen. 
zoals de in.stelling van nund11nae - negen- of achtdaa.gae weken -
b.1J de Romeinen uitwj,jst. Als men de 720 dubbelminuten, die de dag
omloop van da zon weergeven, door 8 deelt.~ de 360 deien van 4 
minuten door 4 deeit., krljgt men 90: het kwadrant van de hemelboog, 
of het vierde deel der aarde, de "vier were.ldatreken• (.Babylonisch: 
kibra.t irbitti), waarvan elk deel weer t.aee onderdelen heeft.. Ver
der is het 2x360 en )x240=720. 14en moet zich. voorste.llen, dat de 
verwaarloosde ov.erbodige dagen van de werkelijke zonne-omioop ateede 
in de overeenkomende cycli ~ lust.rume vereffend worden, dus in 
d.it gev.al in een 8- of 9 jarige cyclus.De oud-Arabische rekenkunde, 
ei.ie ook op andere punten met de oud-Romeinse ov.e.reenkometen ver
toont, toont ook de aporen v.an de rundinen-berekening. Hiertoe be
horen maanmaanden v.an Jx.9=27. dagen (de duur van de siderische 
maand: de. werkelijke omiooptjjd. van de maan tot aan de:z.e.lfde plaats 
van de hemel, of van Jx1.0=30 dagen, zoals de vereffende maand ge
rekend wordtJ. Deze indeling kan men in de Griekse kalender aan
tonen, die overeenkomstig ook (Homerus) alechts drie jaargetjjien 
kent; men Terge.llJ.ke de nag te bespreken driedeling van de . dieren
riem. 

De.z.e voorbeelden zouden k11nnen volstaan om het. wezen van dit 
eyeteem te laten zien, da.t beoogde te bewijzen, dat dezalfde wetten 
en krachten overal werkzaam zijn. Men moet v.ooral ero.P, let.ten, hoe 
met de omloop van zon en maan, de beide regerende hemellichamen, 
dezelfde indelingen aangetoond worden(.); de tweedeling in de beide 
helften v.an de omioopbaan, of de vierdeling in h11n vier kwartieren. 
(De derde •regent• van da dierenriem, venus, is daarb.IJ verontacht
i.aamd; haar omlooptjJd ia in de pra.ktijk nauwelijks met die van zon 
en maan tot een bruikbare kalender om. te werken. Zoals de Mexicaan
se kalender berust op het door de Babylonische en onze overige 
cultuurkringen verwaarloosde •ongeluksgetal• 13, zo geldt daar ve
nus als het belangrijkste hemellichaam, de •duivelaplaneetu · ··• 
(Lucifer). Het ie ondanks alie pogingen niet mogelijk, om.die ka
lenderindeling uit de venusomloop te verklaren. Bet ia integen
deel de chamuschtu-indeling, die op zon (en maan) gegrondvest is, 
waarmee venus in verband wordt gebracht. Dit is een bewijs voor de 
vreemde oorsprong, waarvan de natuurlijke verklaring gevonden -wordt 
in het Babylonische systeem, zoals dat hierboven gegeven ia.) Men 
kan daarbij geen onderscheid maken tussen een vroeg of laat uit
gangspunt. Het geheel met haar onderde.len laat zich ongeveer ver
gelijken met een cirkelliJn, waar men v.an elk punt bij alle overige 
punten komt, of met de mazen van een net~ waarvoor hetzelfde geldt. 

Het getal, dat hier a.le uitvloeisel van godd~l!Jke of he.melse 
kracht geldt, komt in relatie met de godheid nog duidel!Jker naar 
voren, zodra het gebied van de berekening_ verlaten wordt en de 
praktische toepassingen -van de cul tua en van de in het dagelijkse 
leven ingrijpende r eligieuze bepalingen, de regeling van de feest
dagen, aan de orde komen. Want de feeaten zijn niet willekeurig 
opgedragen aan bepaaide goden, maar ze behoren bij hen op dezelfde 
wijze, zoals we reeds in de astronomische tekst zagen: v.erschilleul 
goddelijk gezag openbaart zich in de planeet jupiter, omdat óp die 
dag of op die tJJdstippen juist de desbetreffende goddel!Jke macht 
regeert • . Deze indeling heeft vanzelfsprekend dezelfde vernuftige 
v.erhoudingen ale de kalender- en hemelindeling en is overeenkom
stig daarmee in het praktische gebruik verschillend. 

Het is bekend, dat de dagen der week gewjjd zijn aan de 1 be
la.ngri,jkste hemellichamen, zoals de Latijnse en Prans-Engelse bete
kenis nog duidel!Jk herkennen last: dies solis, lunae, ma.rtis, mer-

-15-



1 

1 
1 

1 
! . 

1 

l 
! 
1 
{ 

! . 
l 
' ' • 
f 
l 

1 . 
l 
• 
' 

! 
l 
? 
' 
' ' 

. 

l 

• 

De jaargetijden. 
curii, jovis, veneris, saturni. Dat zljn zon en maan, naast de 
vfJf grote, aan de Ouden bekende planet.en. De indeling is volgens 
het getal 7, dus de bij de Joden en Romeinen gebruikelijke. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen de twee grote hemelliobamen en de 5 
planeten. 

' 
Voor de vijfdaagse week zou men allereerat veronderstellen, 

da t deze laatste 5 genomen werden, zodat zon en maan a.la regenten 
van jaar en maanden overbleven. Dat is hier niet het geval, veel
eer zijn daarbij z.on, maan, v.enus, jupiter en mercurius, met uit
s luiting van mars en eaturnus, de irernoemde planeten ~ godheden 
geweest. Daarbij moet men nie.t de verdeling 2+5, maar 3+2 JDBken, 
want venus treedt hier als gelijkgereclrtigd naast de beide groten 
op. 

Dat. is v.ooreerst. opvallend~ nist meer echter nadat men zich 
de betekenis herinnert., die de 4 kwadranten voor maan- en zonnloop 
hebben. Als binnenste planeet, die dichter bij de zon als bij de 
aarde staat, toont venus de~elfde verschijnselen a.ls de maan, en 
dat dit feit bij de Babyloniera bekend moet zijn geweest is zonder 
twijfel, gezien de hele manier z.oals venua in de mythologie wordt 
behandeld. ~eker moet. z.elfa aangenomen worden, dat ze de 4 manen 
van jupiter hebben gekend; een verschijnsel dat veel moeilijker 
waa.r te nemen valt. In v.enus openbaart zich vervolgens niet een 
enkelvoudige goddelijke kracht, maar e.en kracht die evenzo a.ls die 
van maan en zon in viervoudige of al ·naargelang tweevoudige (toe
en afnemend) vorm zich uit. Venus ie dus geen simpele planeet, 
maa.r een groot_hemellich~am, zoals de beide anderen. Daarom gelden 
b1J de Babyloniers zon, maan en venus ala de drie grote hemellicha
men, de drie regenten der dierenriem.. Hetzelfde als voor venus, 
zou voor mercurius moeten gelden, echter de waarneming van baar 
fas en is door baar nabijheid tot de zon zonder goede instrumenten 
niet mogelijk. 

De vier fa.een iran de z.onneloop, die overe2nkomen met lente, 
zomer, herfst en winter, laten de zonnegod of uberbaupt de godde
lijke macht zien in vier verscb.ijn1ngs- of werkingsvormen. In de
zelfde vorm vertoont de zon zich in de vier overige planeten in 
de volgorde jupiter, mars, mercurius en saturnus - men vergelijke 
opnieuw het astronomische tablet - een volgorde di e derhalve even
eens overeenkomt met de vier jaarget.JJ.den. Dit levert voor de zeven
deling naast het schema 2+5, een ander schema van 3+4 op, waarbij 
de drie grote godheden zon, maan en venus met hun vier kwadranten 
zich herhalen in de vier planeten • 

Dit is hetzelfde wat betreft de vijfdeling. daar de grote he
mellichamen of hun godheden slechts in verband met hun beide hoofd
fasen beschouwd worden en overeenkomstig_ hiermee bet jaar slechts 
twee helften heeft. Daarbij wol\ien twee planeten overbodig, die van 
de zomer en van de winter, dus mars en satur:nus. Daarom zljn dezen 
de beide ongeluksplaneten. op dezelfde wijze zoals het voor schakel
maand en ingevoerde dertiende d1ere.nriemteken ten opzichte van de 
1? anderen als noodlottig bekend staat. (Het dertiende teken is 
dat van de raat, de ongeluksvogel.) 

De verdeling van de zeven godheden naar de dagen. komt in 
onze week.naar vor.sn; voor de Vi,jfdaagse wee.Je of chamuschtu kunnen 
we bijgevolg zondermeer eenzelfde verdeling veronderstellen. (Dit 
geldt voor de vijfdaagse week aan het einde van het jaar, de over
blijvende 5 dagen (epagomenen) n.n het zonnejaar, die op bun beurt 
een vijfdaagse feestweek vormen.) De zesdeling hebben we slechts 
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De jaargetiJden.·. 
bij de band i.v.m. de indeling van het jaar in dubbelmaanden en de. 
indeling daarvan in dagen. Dat ook een zesdaagse week tot dit sy
steem behoort is volgens het wezen van de systemen daarbij vanzelf
sprekend . Zo'n week zou verband houden met de drie grote godheden 
en slechta drie der planeten in aanmerking nemen en er dus één 
uitsluiten. Dat is saturnus, de winterplaneet, die daarom van de 
twee noodlotsplaneten ale de ergste geldt. De moeilijkheid is ech
ter hierbij, hoe we nu de zaak verdelen. Er z.ijn vermoedeliJ.k twee 
wegen ingeslagen. Eerat is men er toe gekomen met als voorbeeld 
de zeven- (en vier-)deling,, om een verdeling te maken in twee kwa
dranten en één helft, zodat du.s de toenemende grote hemellichamen, 
en daarmee de eerste helf~ v:an het jaar, hun indeling en hun god
heden behielden; de ai'nemende helft , die echter zoals bij de vijfde
ling één geheel waa, werd slechts aan één godheid of één fase toe
geschreven. Het jaar viel dus vervolgens uitéén in lente (jupit.er), 
zomer (mars) van elk drie maanden en herfst of winter (mercurius) 
van ~ maanden. Voor he~ jaar zelf is een dergelijke indeling t ot 
nu toe praktisch niet bewijsbaar. De indeling ia echter ontstaan 
uit de maanden-indeling, zoals de Romeinen dat hebben. Dezen delen 
de eerste helft van de maand in twee kleine delen (kalendae, nonae), 
de tweede helft behandelen ze als éán geheel. Ook het onderacheid 
in onze astronomische tekst wordt hieruit verklaard, want de Ro
meinen volgen de planeet (jupiter) slechts tot aan haar culmina
tiepun~ kent dus voor de eerste helft ~an baar zichtbaarheid twee 
en voor de tweede helft slechts &én eigenschap toe. 

De andere indelingswijze zou.de regelmatigste z.ljn, waarbij de 
drie planeten elk vier maanden of twee dubbelmaanden - dus deling 
door 4 of 2 - kregen toegewezen, z.odat de drie jaareenheden zich 
met de grote planeten dekken; 3 en 4 komen daarbij op een andere 
'lltijze tot hun recht als bij de andere indeling. Deze indeling zou af 
moeten zien van de verdeling in 4 kwadranten van de zonnebaan en 
dan eveneens, vanwege de eymetrie, van de vierdeling van maan en 
maand. (Streng genomen gebeurt dat ook altjjd bij de maand, want 
de kwadranten komen niet overeen met de 4x7228 dagen, die ale 
maangetal gelden en nog minder met de JO dagen van de gelijkge
schakelde maand.) De grondslag zou dus een zuiver mathematische 
zjjn, die van buiten komende natuurlijke verschijnselen buiten be
schouwing laat. We hebben al gezien, dat de oud-Griekse, Homerische 
indeling van het jaar in drie jaargetijden tot dit achema behoort; 
Grieks is ook de indeling van de maand in drie derde-delen, toals 
dit bij het dateren gebruikelijk is . We zullen dus hier ook wel de 
Babylonische scheppingsmythe uit moeten verklaren~ die door de 
klank der woorden voorlopig nog op twee manieren te duiden is . 
Volgens de mythe werden de 12 maanden , dus ook de 12 dierenriem
tekens, middels sterren door drie, gedeeld. Da.t kan waarschijnlijk 
niet betekenen in vier delen van elk drie maanden, maar slechts 
in 3 grote delen van elk vier maanden. 

Dat is een methode, die zoals gezegd de natuurlijke fasen van 
de grote hemellichamen buiten beschouwing laat; tegenover ue vier 
benadrukt het de drie, zonder de eerste echter geheel te verwaar
lozen. De voornaamste bedoeling ie juist altijd om de vereffening 
tot stand te brengen. De indeling is eigenaardig, wat van grote 
betekenis is -voor de godsdiensthistorie, daar er een echom;neling 
naar voren komt met betrekking tot het derde deel of het gebruik 
van de derde indelingsfactor. 
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Hemellichamen openbaren een goddeljj_ke macht. 
Zon, maan en venus zijn de gx:ote, regerende hemellichamen vol

gens de opvat.ting welke de drieéénbeid benadrukt; :z.on en maan wor
den hierbij tegenover de overige planeten gesteld. De voorstelling, 
waaraan de gehele opstelling ten grondslag ligt, kan men eigenl~ 
nauweljJks nog als poly.the!st.isch bestempelen. Wel wat. betreft de 
vorm van de cultus, niet echter wat betreft. de leer. De leer heeft 
door haar v.ergel~end karakter veelmeer de grondvoorstelling van 
de ene grote goddel~e macht., welke zich slechts openbaart. in al 
de verschillende verschijnselen van het. heelal. In hoeverre daarbjJ 
esoterische leringen in tegenspraak zijn geweest met het volksbe
wustzijn of z.ich hier van verwjJderd hebben, is hier niet de taak om 
te onderzoeken. Deze tw~espalt heeft wel in alle tijden en onder de 
heerschappij van alle culturen stand gehouden. Een voorbeeld, boe 
dit grondidee echter bij het.volk - of in ieder geval de hogere 
kringen daarvan - werd ingeent, bieden de eigennamen van de .Baby
loniera, naar het voorbeeld waarvan ook de namen van de andere 
stamverwante volkeren gevormd zljn. Een groot. aantal ervan bestaan 
uit twee godennamen, zoals Scbamschi-Adad, Bir-Ramman, Adad-Ramman; 
verder namen die uit een verwantachapsaanduiding en een godennaam 
bestaan, zoals Absalom (eigenlijk: Abi-Schalem), Achi-ja, Achi-hud 
naast Abi-hud, Acbi-baal, Em-A.schtóret enz. De eerste namen stel
l en de beide goden geljJkwaa:cdig voor, de andere namen willen niet 
:z.ciets uitdrukken als dat mijn vader, broeder, moeder de betreffen
de god is, maar ze verstaan onder vader, broeder enz., de bepaalde 
gestalte van de godengalerij, de godenfamilie, die deze rol speelt 
in de betekenis van vader Zeus, moeder Hera enz. Zulke naamsvor
mingen drukken echter in hun verschillende vormen niets anders 
uit, als dat de naam, d.•.z. de ~onderlijke verschijningsvorm, 
de aangenomen gestalte, wel verschillend is, echter dat de geopen
baarde ma cht. hetzelfde blijft. ~en kan wel daarover van mening 
ver schillen, waar deze macht z.icb in haar sterkste vorm openbaart, 
maar bet is altijd in de grond der zaak dezelfde macht. ,. 

De vorm blijft weliswaar verschillend, maar de betekenis daar
van is groot voor de mensen. Ondanks alle vergeestel~ing van de . 
leer, hecht het praktische leven dus erg aan de in de stof geopen
baarde vorm. Zo vereert men in de verschillende tempels elk een 
vorm van de godheid: de maan, de zon als. geheel of in fén van 
haar fasen; hetzelfde wat. betreft. fin der planeten. Overal is 
echter het streven van de lering er op gericht om de eigen god 
weliswaar op de voorgrond te zetten, hem als de hoogste neer te 
zetten, maar toch altijd om aan te tonen, dat lûJ met alle andere 
goden identiek is. · 

De mach~ van de god uit zich in de machtspositie van zijn 
vereringsplaats; waar de machtigste koning zijn zetel beeft, daar 
woont ook de machtigste god - ot geestelijk geepro~en, de machtig
ste openbaringsvorm van de godheid. In de loop van de millennia 
is de politieke macht van de afzonderlljke steden en staten vaak 
verwisseld. Van alle staten ie er é,n, die voor ons de erkenning 
als middelpunt van de oude cultuurwereld heeft bewaard: Babylon, 
zodat we het land en de cultuur, geheel in overeenstemming met de 
laatste twee millennia van de voor-Aziatische geschiedenis, als 
Bo.byloniscb kenmerken. Babylon is de zetel van de god Marduk, 
die zich in de v2orjaarszon en in de planeet jupiter openbaart. 
Voor de Babylonier ia hij de demiurg, de wereldschepper, die uit 
de strijd met de vijandige oermachten door de overwinning op he~ 
monster Tiamat de wereld geschapen heeft en nu elk jaar - het 
jaar als spiegelbeeld der eeuwigheid - door het overwinnen van 
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Marduk van Babylon als de god. 
de winterse machten tot nieuw leven ontwaakt, doordat hij uit de 
onderwereld - het domein van de winterzon - weer .omhoogduikt. 
De Babylonische scheppingsmythe, waarvan del.en voor ons behou
den z.iJ,n, verheerlijken hem in dez.e rol. Deze Marduk wordt echter 
door de Babylonische ·leer vrljwel met alle andere godheden ge
liJ.lcgesteJ.d. Dit zelfde verachijnsel vindt men dan i n de overige 
speculaties over het. wezen van hoofdza.kelijk niet meer afzonder
lijlce verschijnselen, maar van grotere kosmische begrippen, zoals 
lucbtrijk, waterrijk (wereldzee, oceaan) die als godheden worden 
uitgedrukt. Want ook dezen moeten zich natuurlijk in bet systeem 
voegen. 

Het wereld- en hemelsbeeld moet in alles dezelfde parallel
verschjjnselen t~nen, de aardse landen en wateren moeten met de 
hemelse overeenkomen, de voorstellingen die van de éán afgeleid 
Zijn, worden op de ander overgedragen; ook herhaalt zich hetzelfde 
beeld in de ontwikkeling van de t.ijdperken, die de gedaanten van 
de ruimte laten zien. 

Het eerst in aanmerking komend voor bet menseliJ.ke denken is 
bet aardrjJk z.elf: bet. mo.et voor de naieve opvatting bet middel
punt ~ een wereld- of aard.beeld voorstellen, zoa.ls voor de mens 
zjJn Zelf altijd weer tot het middelpunt. van Z.iJ,n hele wereldbeschou
wing wordt. Datgene wat de aardse of onder wereld toont, dat moet 
ook de hemelse of boven wereld tonen: bestaat deze uit lucht, aar
de en water, z.o moet hetzelfde ook met de hemelse w.ereld het geval 
zijn, daar waar de goden in de sterren leven en werken. De aarde 
valt daarop dus in drie delen uitéén, die van boven naar beneden 
geordend, lucht, aarde en water zijn. De opvatting over de orde
ning is daarbjJ precies hetzelfde als die van ons over de plaats 
van de aarde in het heelal, zoals bet vergeliJk met het hemels
beeld direkt zal duidelijk maken. Het boven- of luchtrijk blijkt 
namelijk kosmisch verbonden te zjJn met bet middelpunt van de noord
pool - precies zoals bij de voorstelling van de eindpunten van 
onze aardas - daaronder ligt de aarde ale een streep in de vorm 
van een gewelf, dus van een bergketen die rust op de onderste 
delen, op de oceaan. Het water daarvan walt uit de di!pte omhoog, 
als men de daarboven liggende aardlaag doorbreekt. 

Precies hetzelfde beeld toont de boven wereld der goden: het 
bovenste of noordelijke deel ie het luchtrijk, het middelste is het 
aardrijk en het onderste het waterrijk, de hemelse oceaan. Zoals 
de aardse oceaan de onderwereld voorstelt, zo is de hemelse op 
haar wijze de onderwereld. Identiek is dus ook hier zuiden en 
onderwereld , zoals bij onz.e kosmische bepaling van.?e aardas. 

Dat deel van de boven wereld, welke het hemelse aardrijk 
voorstelt , is overeenkomatig haar aardse evenbeeld, dat deel 
waarin vooral de goden werkzaam zijn en zich openbaren; dat deel 
is voor hun wat de beneden aarde voor haar kinderen, de mensen, 
is. Het is dus dat deel, waarin ze zich. in hun meest duideljJke 
openbaring tonen. Zon, maan en planeten, de openbaarders of tol
ken der goden, houden zich echter slechts binnen een bepaald deel 
van de hemel op. Dat is de dierenriem, welke de weg voorstelt 
die ze op hun hemelse tocht doorlopen. 

De dierenriem ·is een gordel van 20 graden breedte, die de 
equator onder een hoek van 2Ji graad snijdt . Zjjn noordel.tjkste 
punt ligt zo'n 47 graad van haar zuidelijkste verw.iJdert, terwijl 
de e~uator de middelste parallellijn tussen de keerkringen van 
deze beide punten vormt. De kring, die door de draaiing van het 
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Bat wereldbeeld . 
noordelijke punt ontstaat. wordt genoemd naar het. overee.nkomstige , 
dierenriemteken: de kreeftskeerkring (het hoogste punt van de zon, 
de zomerzonnewende), de zuidelijke is genoemd naar de steenbok 
(winterzonnewende). 

De dieranriem of het hemelse aardr1,1lc dient. de g;cote hemelli- ' 
chamen o!. goden ale weg. waarop ze verkeren en ale hen meeat. eige-1 
ne rijk. Als een weg door een anders onbe&aanbaa.r gebied. zo v.oert 
~ als een vaate ma.eea. door het heelal. Dienovereenkomatig is zijn 
naam: ~ heet de •echupuk schema" , de hemeldam. wa&J:b.!j onder de 
betekenis van het; woord dam precies hetulfde te -v:e.rstaan ie als 
in de Noordduitea moerasgebieden: het ia de ophQ8ing, die ale weg • 
dien! door de modder, een Romeinse ·~er"; het .ltarakter van Baby
lonie a1e modderig laagland komt hier naar voren. Om deze "hemel
dam" te. regere.n, dus tot het meest geschikte hee.raeregebied te 
maken. heeft. de godheid volgens een echeppingsnqthe, - die zich 
van de meermaals genoemde mythe van Babylon onderscheidt., - de drie 
grote: hemellichamen onderwuen: Sin, Schamaech en Iatar; maan. zon 
en v.enus. 

" . De gehele op.vatting, evenals uberhanpt. de grondtrekken van de 
Babylonische goden- en aterrenleer zijn nog in de klassieke over-..
levering bij Diodoroa (ll, 30) bewaard gebleven en verduidelijken 
het. tot dus ver aangevoerde op een kort samengevatte wijze. (Diodo
ros leefde tijdens de regering van keizer Äuguetinus (64 v.. Chr.-
1.4 n. Chr. ) in Bama. Na. 30 jaar door Európa. e.n Azië gereisd te heb-! 
ben. om zJJn bronnen te beetudere.n. schreef hj,1 een algemene geschie-: 
denie in 40 delen -v:an de vroegste tijden tot Caesar {102 - 44 v.Chr. 
All) Diodoros: 

J, • 

"De. Chaldeeën (d.i. Babyloniërs) onderrichten. dat de wereld 
eeuwig (oerbeginnend) is en noch een begin heeft, noch een einde: 
nemen zal(~. evenals dat de ordening geregeld zal zijn. (Want het 
ia allemaal een herhaJ ing, een c.irkelbeweging, zoals het jaar. 
Ba. de voltooiing van de ene omloop begint een nieuwe: een nieuw 
j a.ar, tijdperk, aeon enz.) Zo gebeurt ook allea, wat in de hemel 
voorvalt nu niet toevallig en mechanisch, maar volgens bepaald 
en vast besloten goddelijk besluit. Van de hemellichamen hebben 
z.e oeroude waarnemingen opgesteld en ze zijn de beste kenners 
van de bewegingen en werkingen ervan, waardoor ze veel van het 
toekomstig gebeuren kunnen ~oorspellen. De grootste duidelijkheid! 
en kracht vinden ze echter bij de vijf zogenaamde planeten, die ze 1 
met, de. gemeenschappelijke naam van tolken aanduiden •••• • Ze wor
den zo dus genoemd. omdat de planeten in tegenstel.ling tot de 
oYerige sterren, die onbewegelijk z.jJn en slechts een va.stbepaalde 
omloop hebben (-v:aete sterren), alleen hun eigen weg gaan en zo 
de toekomst laten kennen, daar ze aan de mensen de bedoelingen 
der goden vertolken. Want door zowel bun rijzen en del.en. als 
door hun kleur verkondigen ze, aan ben die er acnt op geven, de 
toekomst •••• • Onder hun cirkelgang (d.w.z. ale bun draagsteunen) 
echter zijn 36 andere sterrebeelden opgesteld, die ze de raadge
vende goden noemen. (Dat is de dierenriem, waarvan de 12 beelden i 
weer in elk 3, dus in totaal 36 decanaten verdeeld worden.) Van 
deze sterrebeelden observeerde de helft de bovenaardse plaatsen 
en de andere helft de onderaardse plaatsen, daar ze over het 
gebeuren bij de mensen e.n bij de goden gelijkt.!jdig waakte.n. Alle ; 
\0 dagen echter wordt door de boven wereld één der hemellichamen 
als boodschapper gezonden. en evenzo omgekeerd van de onderwe
reld naar de boven werel.d. Deze beweging is voor hun vastgelegd 
en in eeuwige herh•Jing bepaald. !waalt goden zijn echter de herem 
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De dierenriem a.ls hemeldam. 
van deze beelden, waaraan elk een maand en één der zogenaamde 
12 dierenriemtekene wordt toegeschreven. Door deze beelden heen 
echter volvoerden zon, maan en de v.iJ! planeten hun beweging, 
waarbij de zon haar weg in één jaar, de maan in één maand vol
bracht., terwl,jl de v.iJ! planeten hun loop elk naar snelheid en 
tijd verschillend a:t'legtien.• 

De dierenriem vers.chljnt. hier a.le de weg van de zeven grote 
hemellichamen en toont al.echts daar oYereenkomst met de voor one 
bjJ de Grieken en Romeinen gebruikeljJke voorstelling van de 2+i 
indeling en niet de 3+4 indeling_, zoa.le in de genoemde Babylo
nische tekst.. In verband met de voorstelling van de elke to dagen 
a.le boodschappers op en neer reizende etsrren is slechte op te 
merken, dat , wat hier over de onderdelen van de 12 dierenriembeel
den ie gezegd, natuurljJk ook voor de beelden zelf geldt: elke maand 
gaat er één op en één onder, d.w.z... hjJ w.ordt onzichtbaar, komt in 
de stralenkring van de zon, wordt. dus hierdoor aan het. gezicht 
onttrokken en gaat met de zon op en onder. In de mythologie speelt 
dit ze.nden van de boodschappers eeJ:!. rol. Voorwaarde biJ. de · indeling 
in t.wee helften is natuurl~k de positie tijdens de dag- en nacht
evening. 

De dierenriemtekens waarin de. hemeldàm verdeeld wordt, worden 
hier als wachters van het heelal aangeduid, terwjJl de uitdrukking 
voor hemeldam een vaste massa, een opeenhoping of een vastaange
stampt aardrijk· betekent. In een uit Hellinietieche tjJd afkomstige 
combinatie van Phoenicische kosm~onie en mythologie, die door de 
auteur Philo uit_Byblos, v.olgens het gebruik van zijn tijd aan een 
oeroude Phoenicier, Sachunjat.hon, wordt toegeschreven, die echter 
slechts een heel laat systeem biedt , wordt over de dierenriem ge
zegd: • er ontstonden dieren, die met verstand begiftigd waren, die 
wachters van de hemel werden genoemd en in de vorm van een ei ge
bracht werden• (d.w. z . de dierenriem heeft deze vorm ) . De uitdruk
king "wachter dea hemels• wordt hier verklaard door bet. Hebreeuwse 
•çophê=-aarnemer wachter en het Phoenicische •scbamµi":.achamajinz 
hemel (Hebreeuws~. Bet verband met de opvatting die Diodoros ver
tegenwoordigt ligt voor de hand en is vanzelfsprekend, daar beiden 
uit dezel,de tijd stammen. De uitleg die deze tjJd. en speciaal PhiJ.o 
aan de uitdrukking ~. verplicht ona echter niet, dat. als de enig 
geldende te beschouwen. 

Bet ligt. in he.t wezen van de oud-Oosterse wetenschap om ook 
bij de taalkundige betekenissen zoveel mogelijk kanten te belichten, 
op dezelfde wijze, zoals wij dat bij bet getallensysteem duidelijk : 
gemaakt hebben. Vooral de Semitische talen staan door hun 'ld,jze 
van opbouw een grote speelruimte toe aan de verklaringekunst~n-en 
omdat de oudheid niet onze taalwetenschap bezat, interpreteerde 
men er aldus met scherpzinnigheid opgewekt op los, daar het hun 
er niet op aan kwam of het verband met de context toevallig of 
bedoeld was. Wat ons ale een woordgrap zou. toeschijnen, bad op 
deze w:j,jze evenveel recht en geldigheid a.ls de juiste betekenis. 
De verklaring die voor de "cophi semtn• gegeven wordt, heeft 
daarom geen andere waarde ale de ene duiding die OJlZe auteur of 
de school die hjJ volgde, daarvoor-aannam. Een andere school gaf 
misschien inplaats van deze een andere uitleg, zonder dat men 
zou kunnen beslissen, welke de juiste zou wezen. Een andere dui
ding, welke naar het wezen van de dierenriem als •vaste bodem• 
leidt , ligt echter erg nabij, want çapp.l betekent in het. Hebreeuws 
(en dan kan bet ook zondermee.r voor het Phoeniciecb aangenomen 
worden) ook : met metaal overtrekken, metaal beslaan, en een af-
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1 De goden van de. drie i!jJlcen. 
leiding hiervan is çepbet.ade kop, d.i. de brede krans, de ver
dikking boven aan de. zuil.Dat leidt echter naar de voorstelling, 
welke het bijbelse scheppingsverslag nog van de dierenriem en 
aardse evenbeeld bewaard heeft - hoewel ook in reeds ten dele 
verbleekte vorm. Het is het •uitspansel" of het •finnament•, dat 
bestemd is de boven wateren te ache.iden v.an de beneden wateren 
(Gen. 1:6). De in het. ·Hebreeuwa daarvoor gebruikte uitdrukking 
is raq1, dat ia een afleiding van de aan 9&Rh& synonieme wortel 
raqa, dat •vaststampe~, metaal vastslaan• betekent; raq! is der
halve ook nog, het voetstuk van een standbeeld, of de onderkant 
van een zuil, die eveneens een verdikki~ voorstelt. Een andere 
afleiding "marqa• heeft in het Ph.oeniciach dezelfde betekenis. 

De dierenriem is dus in de hemelruimte het vaste deel, waar
op zich de grote goden ophouden an bewegen. Evenals zjjn aardse 
evenbeeld valt het echter ook in drie delen uitéén, die 'V:an zijn 
kant net als de delen van onze aardbol een lucht-, aard- en wa
terr.ijk:, of een bovenwereld, aarde e.n onderwereld. Op elk van deze 
drie delen komen dan vier dierenriemtekens en als zodanig zjJn in 
de tijd tussen 3000 en 700 v.Chr. de tekens stier tot leeuw het 
bovenste, maagd tot schutter het middelste en steenbok t ot ram 
het onderste. of het watergedeelte "lan de hemel. In de tekena wa.
terman en vissen komt bet. karakter van dit laatste deel nog to.t 
uitdrukking. Daarbij bestaat blijkbaar de voorstelling, dat de drie 
aardse en hemelse afdelingen elk in elkaar overgaan, zo dat het 
bovenste deel van de aarde, bet luohtr.ijk:, en bet onderste deel 
van de aarde, de onderwereld of het waterrijk, hun materie van 
het. hemelse deel ontvangen. •als we het land van de Grieken 
(d .w.g. bet noorde~ksta aan hem bekende)_veroveren•, laat Hero
dotus (7 ,a) Xerxee zeggen, "dan zal Perzie aan de ether van Zeus 
(dit is het luchtrijk) grenzen•. 

•e moeten one altijd opnieuw voor de geest halen, dat wat we 
als een systeem of een wereldbeschouwing bezien, het produkt van 
millennia is, en dat. historische en plaatselijk bepaalde structu
ren pf leringen gegolden hebben, die we in dit opzicht nog niet 
precies onderscheiden kunnen. zo toont het Diodoroa-citaat naast 
de driedeJ.ing van de dierenriem en van de wereld, duidel.IJk de 
tweedeling; er wordt dua onderscheid gemaakt tussen boven- en 
onderwereld,zowel voor de hemel als voor de aarde. Dat houdt in, 
dat de 5 planeten tegenover de twee grote hemellichamen gesteld 
worden, want dezen vertegenwoordigen dag en nacht, die overeen
komen met boven- en onderwe.reld, zomer en wint.er. Dat leidt dus 
tot een indeling van de dierenriem in elk 6 beelden, die kortweg 
als bovenste. en onderste deel versc)ljJnen. De. aarde is dan als 
scheidend gedeelte tussen beiden gedacht. 

De drie delen van de dierenriem en de aarde. bèhoren aan de 
drie goden - welk drietal •een parallel staat tot de drie regenten, ' 
de grote hemellichamen - J.nu, Bel en Ea. J.nu als luchtgod komt 
overeen met de. "Ether van Zeus•, Bel is de •Heer der Landen•, 
d.i. de god van het aardrijk en daarmee eveneens met Zeus overeen
komend, da.ar het Hellenisme de tweedeling prefereert (bJJ de drie
deling wordt Bel ten dele vertegenwoordigd door Hephaistoe). Het 
r~k van Bel, dus het. boven en beneden aarder~k komt als berg te 
voorschijn en heet. de Landenberg (scbad matati), omdat het de lan
den, het vaste land, omva~. ·Het. waterrijk, onderwereld behoort aan 
Ea-Poaeidon, het is de apsu o~ oceaan. 

~ de tweedeling het bergka.rakter "Yan het aarderijk, van de 
• 
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De precessie. 
"landen• laat zien, moet daargelaten worden; in elk geval onder
scheidt het echter daarop tw.ee bergtoppen, die het noord- en 
zuidpunt voorstel.len, d.w.z. de be.ide grenzen van de beide r~ken 
of de keerpunten van de zonneloopbaan. BjJ beiden gaat de z.on op 
en onder en treedt ze de beide r~ken binnen; het zjJn dus de begin
punten van haar opst~gende en dalende jaaromloop. Daar w~ar de 
tweedeling benadrukt wordt - dus in de Phoeniciache-Kanaanitische 
cultus - komen ook de beide ·bergtoppen voor. Hoe de "Landenberg• 
de '1.riedeling aanvult., is nog onduidelijk; een zuivere scheiding 
tussen beide opvattingen hoeft ook helemaal niet altjjd vooropge
steld te worden. 

He.t wereldgebouw behoort dua· aa.n het drietal Anu, Bel en Ea; 
kosmische begrippen, die daar boven uit gaan, zjJn constructiea, 
behoren echter niet meer tot de. culten en spelen in de mythologie 
geen tamellJk grote rol. Daarentegen is, z.oala reeds het Diodoros
citaa.t aanduidt, el.k der twaalf dierenriemtekens en daannee elke 
maand aan een bepaalde god geJdJd. De verschillende kalenders en 
berekeningswijsen en ook de verschillende eeuwen en millennia heb
ben OP. natuurlijke 'lèjze allerlei afwijkingen in het systeem aange
bracht.. Een ~teem, dat slechts & dubbelmaanden onderscheidde, 
verdeelde de 6 afdelingen elk aan 4&n god; de vierdeling in vier 
kwartalen gee1't elke drie maanden of steeds de eerste van drie 
meenden aan haar godheid: d.i. de deabetreffende planeet of de 
overeenkomstige zonnefase. 

E&n versch.ijnsel is echter bij deze verde1ing vaststaand en 
handhaaft &leb ook in een tjjd, waar het de bestaande feiten eigen
lijk t~genspreekt. Bet Babylonische pantheon plaatst niet de zonne
god, maar de 'Qaangod aan het hoofd - waarom is nog niet duidelijk. 
De maan hoort nu niet bij de eerste maand van het jaar, maar pas 
bij de derde maand, en o.p de vierde plaats staat dan de zonnegod. 
Een Assyrische maandenlijst die in de zevende eeuw opgetekend is 
geworden~ geeft de volgende verdeling: 

Nisan leerste maand-maart-april): behoort. aan Anu en Bel. 
IJjar behoort aan Ea. 
Sivan behoort aan Sin (de maan). 
Tammaz behoort aan Ninib. (die hier met Scbamasch van pla.ata 
verwisseld heeft). 

Bet Babylonische jaar begint in de lente, dus met de dag
evening, die in de ti,)d van het opstellen van de lijst juist met 
de eerste Bi.aan samenviel, en niet met de winterzonnewende. We 
hebben bij deze verdeling dus volgende verschijnselen: tl) Zoals 
boven voor. de tweedeling en voor de overgang in het Grieks reeds 
opgemerkt, wordt hier het rlJk van Anu en Bel als lén beschouwd 
(~eus), dat. is dus van latere opvatting, en voor de tweede maand 
volgt dan Ea. (2) ~et Sin moet een nieuwe periode beginnen. Juist 
voor de Siva.n (mei-juni) biedt echter de kalender geen natuurllJk 
afbakening; de toebedeling van de maand aan de hoofdgod van het 
pantheon moet dus een historische en op vroegere verhoudingen 
gegronde oorzaak hebben. 

Deze oorzaak blijkt zondermeer uit een erg eenvoudige histo
rische overweging en een andere verklaring voor de betekenis 
van de maand Sivan. De oudste oorkonden, die we hebben, tonen 
reeds iets van de kalendersystemen die nog in de laatste tjjd in 
gebruik zjjn. Deze oorkonden behoren tot de eerste helft van het 
derde millennium voor Chr., een t.jjd die w~ volstrekt nog niet 
als begintjjd Tan de Babylonische cultuur kunnen beschouwen. Nu 
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De kalenderbervorm1ngen. 
vindt er tengevolge van de verschuiving van de aardas of van de 
polen, zoals bekend ook een vers chuiving van de punten van de 
dageveningen plaats, welke maakt, dat die punten in ongeveer 
26.ooo jaar door de gehele diera.ilriem lopen. In elk der 12 dieren
r i emtekene verblijft dus bet lentepunt. ongeveer rui& 2000 jaar. 
De voor one gebruikel.ijlce opsomming van de dierenriemtekene, zoals 
de bekende •versus memoralie• die bevat(), is die van de klassieke 
oudheid. (Sunt aries taurus gem1n1 cancer leo virgo Libra.que 
s corpius arcitenena caper ampbora piacee. ) De lentezon i e onge
veer in de achtste eeuw v. Cbr. de ram binnengel.rede~ zodat ZE' 
nu eigenlijk al in het begin van de vissen staat. Het. kon bij de 
Babyloniere met bun scherpe waarneming van de hemel na.tuurl .ijlc niet 
onbekend blijven, dat hun inrichting van de kalender door deze pre
cessie van de dagevening lsn~amerhand onjuist moest worden; dat 
dus na iets meer dan twee millennia er een verecbuiv.ing van een 
maand plaatsgevonden had. Deer de vermelde oudste da.cwnenten in 
een tijd vallen, waar het lentebegin nog niet lang in de etiar viel, 1 
moe~ bet begin van d.e Babylonische cultuur ~ liever de ontwi kke- · 
ling van de godenleer, tenminste tQt in de voorafgaande periode 
gezocht worden, toen het dageveningspunt nog in de tweelingen lag. 
Want tDendertijd was de maand die overeenkwam met Sivan, de eerste 
maand van het jaar. 

· Dat komt overeen met een andere volledig onbegrlJpelijke ver
klari ng. De Assyrische koning Sargon (122-105 v. Chr.) nog duidt 
Sivan aan als de maand, waarin de maangod uit. de zonnestralen 
naar voren treedt. Dat doet nu de maan weliswaar maandelijks, maar 
daarmee wordt bedoeld dat het samentreffen van maan en lent.ezon 
in hetz-el!de dierenriemteken, dus de lentemaan overeenkomt met het 
Babyloni sche nieuwjaar; van dit v.erechlJneel ie zoals bekend nog 
heden one paaeteeet afhankelijk. 

De. Babylonische kalender heeft dus historisch tenminste twee 
grote herleidingen doorgemaakt, waarvan de staatsrechtelijke vast.
s telling elke keeJ: een kalenderhervorming betekent. De laatste 
hervom1ng met. de herleiding tot het. lt&lll-voorja&J:, is in Babylon 
dool! koning Babonaesar i .ngevoe.rd. geworden; een koning die verder 
pol i tiek geen betekenis bad. Alle astronomische berekeningen uit. 
de oudheid, waarop zoals gemeld, onze dierenriemordening terug
gaat, begi nnen daarom met. Rabonaeears. hervorming_ een nieu~ tijd
perk; een verder ~ewjJe tot welke bronnen de astronomie t.e:zruggaat, 
die vi a Alexandrie en de Arabieren tot. one gekomen ie. 

Elk van deze omrekeningen betekende een niewre era, een ge
heel nieuw tijdperk. Want. ale elk dierenr.iemteken bij ee.n god hoon
de, dan had deze god ook gedurende de tijd de heerschappij gevoerd, 
de wereld ges tuurd. Dat. was in de oudste tijd Sin geweest.; het 
volgende tJJ<iperk had aan de zonnegod behoord. Dezelfde Sargon 
van Assyrie duidt. daarom de vroegste tJJd aan ale het tijdperk van 
Nannar (een verechlJningevorm van de maangod ) . 

Dat ie de oud-Babylonische opvatt.ing, volgens welke de maan 
aan het hoofd staat en de Yader der goden is; in andere landen 
heeft men de zon als de eerste van de beide grote hemelli chamen 
bes chouwd. Aldus in :Egypte, waar de belangrijkste culten, die van 
zonnegoden zijn. Daar zou. men dus ee.n volgende rangschikking moe
ten v~ronderstellen: ale eerste het tjJdperk van de zon en op de 
tweede plaats het tijdperk Tim de maan De Egypt.ische en Babylo
ni sche culturen z.ijn, zover ze ons hier betreffen, net zo min v.an 
elkaar t.e scheiden ale de twee moderne cultuurstaten. Een oud.era 
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De wereldrichtingen. 
astronomie in áén van beide landen is. ondenkbaar; dat Bahylonie 
de bakermat in engere zin moet. zijn, zagen we reeds. Nu is er in 
Egypte dan wel geen leer ontwikkeld, maar in latere t.jJd is er 
toch één benadrukt.. geworden, die inderdaad de zon op de. voorgrond 
schuift.. Volgens de oud-Babylonische. Sivan-rekening valt de vol
gende maand, dus waar de zon in de kreeft staat, op de zonnegod. 
De latere F..gyptiecbe rekening - zoals dat bijvoorbeeld in de be
roemde dierenriem van Dender& wordt uitgebeeld - verlegt daarom 
bet begin van de wereldrekening_ naar een kunstmatig geconstru
eerd tJjdperk van de kreeft, du.s de tljd v.an ongeveer 5000 v. Cllx., 
toen het. lentepunt in de Jcreeft lag. De romeinse tjJdrekening 
beeft bij Egypte (ilexandJ:ie.) aangeknoopt. en van de Romeinen habben 
wij de onze. Olen kan over de benadrukking van de zen als oerwezen 
vag alle goden en over het kreefttjJdperk in JlarcQbius' •Sat.urna
lien" leaen, waar de Egyptische leer weergegeven wordt.) 

Het. is bekend, dat d.e Grieks-Romeinse opvatting het tjJdperk 
van aat.urnua (kronos) plaatst voor hun huidige tJjdperk, waarin 
Zeue regeert. De. planeet eaturnus is de planeet van de wintexz.on . 
In bet hierboven aangehaalde. Diodoroa-citaat, da~ de laatste op
vatting weergeeft, heet het nog, dat de Babyloniers de planeet 
aaturnus vooral als de planeet. van de zon beschouwen en hem zo 
zouden hebben genoemd. DatzeJ..fde zou, zoals we. weten, van elk der 
vier andere planeten gezegd kunnen worden, want ook mer~i.us, 
mars en jupiter behartigen elJC bun zonne.fase en beelden überhaupt 
eveneens de zonnegod uit volgens hun plaats aan de hemel, zoals 
we uit.. de astronomische t.abletten concludeerden. ZQ wordt ook 
mars als zonnegod aangeduid en van jupiter-Jlarduk ia he! vanzelf
sprekend, daar met hem toch het zonnejaar begint en hjj_ uberhaupt 
alle goden in zich bevat. Een kalender- enhemelorden1ng die sa
turnus, de winterzon, benadrukte en die de zonneloop niet met de 

, lentezon, dus met de dagevening bij het verlaten van het water
gebied, beginnen liet, maar met de winterzon bij de zonnewende, 
dus ale de zon weer begint op te st~gen, moest ook het. jaar met 
de winter inplaa.ts van met de herfst laten beginnen. Dat doet de 
Romeinse Jealender ook overeenkomstig, en deze opvatting ligt zo
als bekend aan one kerstfeest ten grondslag. 

Als we de vier planeten in de volgorde 11an hun overeenkomst 
met de vier kwartalen van de zonneloopbaan ordenen, krijgen we dus 
bet volgende beeld, dat dus de zonnebaan, de ecJ.iptica zelf voor
stelt. 

mars-noord 
•. 

mercurius-west jupit.er-ooat 
1 
• 

satnrnus-zuid 

Daar saturnus als zonneplaneet geldt, is dus zjJn tegenoverge
stelde, mars, de maanplaneet, want de maan staat als volle maan 
tegenover de zon; als dus met de dagevening de volle maan· culmi
neert, staat de zon in het diepste punt van de ecliptica. Het 
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De we.reldrichtjngen. 
noord- of culminatiepunt is echter volgens het boven astrono
mische schema het punt van Bibiru-mars. 

ook hier spreekt dus weer de Babylonische opvatting van de 
maan als het hoogste en toonaangevende hemellichaam, want haar 
volle maanfase geldt als bepalend voor het evenwicht der wereld; 
het geldt als het tjJdstip, waarop de toonaangevende machten zich 
elk in hun eigenlijke invloedsferen laten zien. In de volksmond 
zou deze opvatting als volgt uitgedrukt z.ijn geworden: bij het 
scheppen de~ wereld stond de maan als volle maan in het Nibiru
punt lnuordpunt van haar loopbaan), de zon in oppositie in het 
zuidpunt v.an de ec~iptica. 

Deze opvatting is eigenlijk weer helemaal astraal of astro-
1 nomisch. Geheel in tegenstelling tot onze gewaarwording, zou de 

zon als hemellichaam ~n de dag, dat van de bovenwereld moeten 
zijn e.n de maan van de nacht an onderwereld. Astronomisch is ech
ter het tegendeel juis~. Die hemellichamen, welke de zon binnen
treden (d.w.z. omgekeerd, die door de zon bedekt worden), gaan 
onder, d.w.z.. worden onzichtbaa.J: (heliakische ondergang). Daarom 
is de zon de aan de he~el geopenbaarde macht als de godheid van 
de onderwereld. Dit heeft vooreers~ theoretisch niets van doen 
met welke natuurlijke gewaarwordingen dan ook van de verwoestende 
gloed van de zon in warme landen. 

Het noorden van de hemel en van de dierenriem behoort dus 
volgens de Babylonische opvatting toe aan de hoogste gestalte 
der Babylonische godenleer, aan de ma.angod Sin. Qngekeerd legt 
de F..gyptenaar de nadruk op de zonnegod. Dat komt overeen met de 
ligging van de beide landen in de voor-Aziatische cultuursfeer, 
want Egypte is het zuidland. De uniformiteit van het systeem 
vereist dan echter voorts, dat de Egyptenaar het hele heelal 
overeenkomstig zijn leer beschouwt; bjJ richt zich daarom naar 
het zuiden, en he' zuiden is voor hem het •bovenste• in het 
heelal, want vandaar stroomt. Zijn rivieJ:. Als we hier al komen 
tot een aa~se praktische verklaring van de leer, dan is voor 
de Babylonier de natuur van zjJn land gunstiger.ZJ,jn rivier komt 
uit het noorden en zo ia zJJn organisatie van het heelal in de 
richting vap het noorden zowel voor het aardse als voor het hemel- . 
se Babylonie toepasselijk. Want het noorden is feitelijk het "boven" ' 
in het heelal . 

Het noorden is dus boven, het zuiden beneden. In de dieren
riem en de ecliptica zjJD dit de beide punten van de zonnewende: 
het zomerpunt (noorden) en het winterpunt (zuiden). Dat is de 
twsedeling der zonnebaan, waarbij de beide corresponderende pla
neten mars en saturnue wegvallen, want dezen z.ijn ~elijkbetekenend 
met maan en zon en worden door dezen vertegenwoordigd. Daarnaast 
bestaan nog de beide dageveningspunten, oost en west. Bij een 
tweedeling behoren deze b~ide punten met noord en zuid tesamen, 
want ze beelden het bemiddelende punt van de zon uit in haar stij
gende en dalende loop. Het westen is dus het domein van de maan 
en "boven•, het oosten het domein van de zon en •beneden•. Dat is 
de oudste opvatting, welke overeenkomt met de oud-Babylonische 
maancultus. Deze opvat~ng is tevens weer astronomisch juist, 
want die komt overeen met de feitelijke loop van de zon, die van 
west naar oost door de dierenriem loopt. De oude regeling richt 
zich dus naar het noorden of, als ze het dagevenin.sspunt kiest, 
naar het westen. Daarom begint bü de oudere tijdrekening het jaar 
in de herfst. en niet in het voorjaar. 

-------------~-- - -. --
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De leer van Babylon. 
Babylon 1.s in Babylonië een ve:houdingagewijs jonge stad. 

Met haar omhoogkomen ander een eigen dynastie werd ook de cultus 
van haar god de toonaangevende, en dienovereenkomstig moest de 
leer van Babylon erop toegesneden worden, om die god als de be 
palende kracht in het heelal te beklemtonen. 14arduk is de god 
van de lentezon, van het oosten. Overeenkomstig de leer van Ba
bylon begint het jaar in de lente en beschouwt men het oosten 
als de richting van de wereld. Voor de zonneloop richt men zich 
dus naar de schijnbare dQ8oml.oop van de zon. Tegenover de oude 
leer is dat een stap terug , want de opvatting 1.s astronomisch 
fout. Zo betekenisvol en toonaangevend de rol van Babylon in de 
verdere ontwikkeling van het oosten ook is geweest, haar leer 
zowel als haar heerschappij betekenèn een stap terug in de cul
tuurontwikkeling . Het Babylonië van de dynastie van Hammurabi 
staat tegenover het oudere Babylonië, zoals ónze middeleeuwen 
in haar bloeitijd tegenover de klassiek oudheid staat. 

Ale we ons steeds de leringen van het hierboven genoemde 
astronomische tablet voor de geest halen begr.iJpen we zondermeer, 
wanneer voortaan de Babylonische mythologie en cosmologie· in de. 
lee.r van de stad Babylon een gestadig veranderd voorkomen moest 
krijgen: de veranderde wereld1·ichting betekende ook een omkering 
van de goddelijke krachten, die zich in de a.i'zonderlijke wereld
punten openbaarden. De rol v.an Nebo-mercurius, de westgod, wordt 
nu door Marduk- jupiter gespeeld, de oostgod; en conse~uent door
geredeneerd moet de godenleer de openbaring van de betreffende 
goden in de tegenovergestelde verschijningen vinden. 

llen kan zich de tegenstelling met de vroegere leer nauwe
lijks groot genoeg voorstellen. Als men tegenwoordig_de West
Europeaan bJJ een bezoek aan het Oosten he~ principiel e verschil 
van de Islamitische oosterling in op"YB.tti.ngen, gevoelens en denk
wiJzen aanschouwelijk wil maken, dan maakt men hem er opmerkzaam 
op, dat w1j het hoofd vr~ en koel houden en de voeten bedekt en 
warm houden, terwi,jl de oosteling het hoofd warm ingewikkeld heeft 
en de voeten koel houdt . De tegenstelling van de leer van Babylon 
ten opzichte van de oudere leer 1.s groter als die van de heersende 
religies der westerse wereld onder elkaar; het is een tegenstel
ling die de dingen helemaal op de kop zet. 

De godenleer, die de belangrijkste openbaring in de hemelli
chamen ziet, moest bij haar reformatie hun betekenis omduiden. 
Was Nebo-mercurius tot · l!a.rdu.k:-jupi~er geworden, openbaarde de 
kracht van het opgaande leven zich niet meer in het westen maar 
in het oosten, zo moesten ook de waarden, de krachten van de des
betreffende planeten omgewisseld worden. In de volgorde van de 
jaargetijden van het jaar van Babylon, dus met de lente beginnend, 
ontstaat het volgende schema, waarbij de tweede naam de Babylo
nische naam is van de desbetreffende godheid en de derde naam. 
die van de planeet . 

Jupiter-Kardu.k:-Gudbir Uercurius 
llars-Binib- Kaiwan Saturnus 
Mercurius-Nebo-Dungbaduddu Jupite~ 
Saturnus-Nergal-Zalbatanu Mare. 

• 

De hieruit. voortkomende herbenoeming van de planeten jupiter, 
mercurius, enz. , is de gebruikelijke van de latere tjjd. 

Het is in de oudheid niet onbekend gebleven, dat de a.i'stand 
van de planeten t ot de aarde - beschouwd als het middelpunt van 
bet systeem - van verschillende groott• is. Hoewel de dierenriem 
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De ~erwiaseling van planeetnamen. 
de ene baan is. waarop ze bewegen, z.o valt deze toch weer in 
verschillende niveaus uit&ln. In hoeverre daarb~ een andere op
vatt.ing doorheenspeelt. ia b'ier niet. onze taak t.e onderzoeken; 
bet volstaat ermee op te merken, dat. de zeven grote hemellicha
men zich in zev,en verschillende af standen om de aarde bewegen, 
de zeven sferen (kogels), die de aarde omgeven (dus overeenko
men met. de dierenriem). De hemel van dez.e. zeven heeft. dus zeven 
trappen of afdelingen en wat. de boven wereld heeft, heeft ook 
de beneden wereld. Er z.jJn dus zeven hemelen en zeven hellen ai'. 
ni.veaus van hellen. De voorstelling ie to.t in onze dagen spreek
woordelijk, Dante schetst nog de zeven helle-niveaua. Boven de 
zevende hemel ia. de hemel van Anu. of volgens de latere opvat
ting de hemel van de vaste sterren. (Dat het getal zeven weer 
met het zevent.al planeten en de ze~en planeethemelen in ~erband 
&ebracht za.J zijn, kan men zondermeer aannemen: z.o had ook de he
mel van de vaste sterJ?en b•ar zev.en trappen.) 

De verschillende getallenayst.emen hebben hierbij zonder twij
fel ooJc elk hun eigen berekeningswjJzen voor gebruik meegebra.cht. 
doordat ze aparte delen scheidden of samenvoegden. In~laate van 
de zeven hemelen hee:ft men er ook drie onderscheiden(), - een 
opvatting die z.ich. bijv. in de zegswijze van de toespraak in 2 
Corinthiere l2:2 weerspiegelt. (Deze drie hemelen zijn echter 
wel te veretaazi als de drie grote afdelingen van de gehele he
mel: de hemel van Ea (de z..y.idhemel) t van Bel (de dierenriem met 
haar zeven trappen of zeven hemelen) en van Anu (de noord.hemel). 
Deze drie zouden dan bij de negendeli.ng als de negenhemel (Edda) 
voorkomen.) 

Een Babylonische planetenlijst somt de planeten in deze volg-
orde op: 

Vaan (op de eerste plaatst) 
Zon 
D•mgbadnddu (mercurius. resp. jupiter) 
Dilbat {venus) 
Ka.iwan {mars resp. sat.urnus.) 
Gudbir (jupite» resp. mercurius) 
Zalbatanu (saturnus resp. mara). 

De v:olgorde laat venus zien als een planeet gelijk de andere vier, 
volgt dus het schema 2+5~ He.t beginsel van de rangschikking is: 
de beide grote hemellichamen zijn vooraan geplaatst. en dan volgen 
de vijf planeten v.olgens hun afstand tot de aarde (in werkelijkheid 
de afstand t.ot de zon). Welke speculaties het waren waardoor men 
de in de sterren geopenbaarde goden met de tJ,1ci in verbindiDg 
bracht, wordt uitd.rukkelijk aangetoond in verband met de overge
lev.erde speculatie v~or de volgorde van onze weekdagen. Die gaat 
uit van de volgorde van de zeven hemelen, die uit..de omloopstJJ.d 
van baar planeten afgeleid was, en die eveneens de aarde als mid
delpunt aanneemt en daarom de son op haar plaata zet: maan, mer
curius, venus, zon, mars. jupiter en saturnus. Daar men bij de be
rekening uitging ~an een saturnustJJ.dperk. werd dus de zaterdag 
de laatste dag, wat tevens overeenkomt met de laatst gegeven pla
neet (aaturnL dies. saturday). Verder gaf men - opnieuw het kleine 
als afbeelding van het grootte - aan elke planeet een uur: dus 
aan saturnus het eerste uur van de zaterdag. jupiter bet tweede 
uur enz., zodat men na het doorlopen van de zeven planet.en weer 
van voren af aan begon {als achtste dus weer saturnu.s). Den valt 
he~ vijfentwintigste uur, dus het eerste van de tweede dag op de 

;. zon (zondag) en:&. 
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He~maan- en tweelingentiJdperk. 
De planeten zjJn de belangrijkste verkondigers v.an de godde

lijke wil, ze ~n het echter niet alleen. Voor alles openbaart 
zich toch in alk dierenriemteken - dus in vas~e sterren - weer 
een goddelijke macht, en zoals in alle delen van bet wereldge
bouw, de aarde en haar bestanddelen meegerekend, .- hetzelf'de het 
geval is , zo 1.8 het ook in de v.aste sterren van de resterende. 
hemel. 

Door de dierenriem wordt de sterrenhemel, de boven wereld, 
eveneens in twee delen gescheiden, net zoals onze aarde de bene
den wereld door bet vasteland. In de sterrenhemel regeert bovenal 
de godheid - J.nu en Ba - maar daar moet men eveneens de werkzaam
heid van de overige, de wereld regerende krachten vaststellen, 
die toch, slechts in verschillende uitingen, de ene grote godheid 
vormen. Evenals w.e daarnet zagen bij_ de dag, die steeds aan een 
god behoort, maar toch in zjJn a;fzonderlijke delen weer de overige 
goden recht doet, zo ook bij de verschillende delen van de hemel, 
dus ook de hemel van de vaste· sterren. 

Deze kennis is misschien van geringere betekenis voor de 
astrologie en alles wat daarmee samenhangt, dan voor de mythologie, 
waarin de speculatiea over vrij grote tijdruimten, over tiJdperken 
en a.eonen neergelegd zJJn(), waarvan de herhaling in kleinere krin
gen - zoals in jaar en dag - eveneens volgt uit de meer mathema
tische astrologie. (Men vergelJjke hier bet verschil tussen de leer 
'UD Babylon en de oud-Bab;yloniache.) 

Blijven we vooreerst binnen de d..ierenriem z.e.l.t, dan zagen we, 
d.at de aanloop en de daarna aan te nemen beginpunten "l8D de Bab~
lonische sterrenkunde in het tweelingentijdperk, dus tot de tijd 
tussen 6000 en 3000 jaar v. Chr. teruggaan. De zon stond dus in 
de twe.elingen toen de wereld geschapen werd, d .w.z. taen de oer-

f tijd v:an de chaos ten einde was, toen de oude godheden van de wan
orde. ten val gebracht werden en een nieuwe wereldorde jngesteld 
werd. ToendertJJd regeerde de vader der ~omenteel heersende goden 
het heelal: Sin, de maangod. Aan hem behoort daarom het dierenriem, 
teken v.an de tweelingen en de mN1nd Siva.n. 

De tweelingen zjJn door de beide sterren gekenmerkt, di.e de 
aan hen. gekoppelde sage e.n hun Griekse namen nog tot op de hui
dige dag behouden hebben: Castor en Pollux. De Babylonische ster
renkunde onderscheidt echter niet minder als drie '9.'8ll zulke twee
lingseterren op verschillende plaatsen aan de hemel; de godheid, 
die zich. hier openbaart is dus ook nog op andere plaatsen aan de 
hemel te herkennen. ~. 

_, Zoals in bet groot, zo ook in het klein; zoals de dag, zo 
' • het uur: het. wereldlot, dat zich in de totaliteit openbaart, moet 

ook in het eerste tijdperk werkzasm zjJn, dus moet bet zich ook in 
de sterren van dat tijdperk tonen. De beide tweelingen worden ale 
volgt verklaard: ze zijn volgens uitdrukkell,jke getuigenis niets 
anders dan de meangod Sin en Nergal, d.i. de zonnegod in de win
ter- of na.chtfaee gedurende zijn oponthoud in de onderwereld (de 
planeet saturnus). De maan heerste dus bij het begin der wereld 
in het eerste dierenriemteken - natuurl.jJk in zichtbare vorm - en 
vertoonde zich in de ene van de beide tweelingen: tegelijkertJJd 
openbaarde zich in de ander de zon en dan natuurlijk in de vorm, 
die ze ten dien tjJde had, in de vorm V4?1 haar onzichtbaarheid, 
de nacht- of winterzon. Daaruit volg~, dat de zon eerst als sa
turnus moet verscbJJnen; we hebben dus de reden voor het beklem
tonen van deze vorm en voor het jaarbegin in de winter. Bij twee-
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De Dioscuren-ncythe. 
deling van het jaar en het beklemtonen van het middelste punt 
van de zonomloop komt. op deze plaats het. hertetbegin. welke aan 
mercurius behoort; in e.l.k geval stond het eerste tJ,ldperk. omdat 
daarin de maan heerste• in het. t .eken van de zichtbaarheid v:an de 
aan de maan tegenovergestelde zonnefase; het tJ,ldperk behoorde aan 
de hemellichamen van de nacht en van de avond, van het noorden en 
van het. westen. 

. Dat de Dioscurenmythe vanzelf hieruit. haar verklaring ont-
vangt, behoeft geen uiteenzett1ng. (De Dioscuren z.ijn de tweelin
gen Castor e.n PolJux, de kinderen van :Z.eus en Led&. :Z.e v:errio.b.1'
t.en vele heldendaden en namen o.a. deèl aan de t ocht. Tan de Arga.
nauten. Ze worden vereerd. als helpers in de nood. speciaal ale 
beschermera van zeelieden. AB) Ca.stor e.n Pollux kunnen noo11' ver
enigd zijn; is de ene in de onderwereld, dan 1.s de andere. bij :Z.eus.. 
Maan en zon zijn nimmer verenigd.. dag en nacht zijn t egenstellin
gen. · Slechts voor één nacht. mogen de Dioscuren met. elkaar ~erke
ren: de nieuwe maan is het samentreffen van maan en zon in de 
kringloop. 

Verder vindt de Dioscurensage vanwege deze constatering haar 
verklaring in onopgemerkte structuren, die zich alechte uit. de 
oosterse eterrenmyt.hologie laat verduidelijken. We hebben namelijk 
in de godengenealogie. zoals steeds. verschillende schema's t e 
onderscheiden. Volgens het ene schema 1.s de maa.ngod de vader der 
goden die "uit zich zelf v2rwekt wordt". ZJJn beide kinderen z.ljn 
de zonnegod en Istar (Ka.nMniti.sch: A.schtoret) d.i. de planeet. 
venus. Daarnaast. zi.)n ze alle drie ook de kinderen ~an Bel (:Z.eus) . 
Hiermee hebben we de verklaring v:oor de zuster van de Dioscuren. 
Helena. Ha Dr roof stelt haar zondermeer op hetzelfde niveau met 
Proeerpi.na. de godin van de onderwereld. de maägdelijke Kore. De 
Babylonische "hellevaart van Ietar" vindt bi.erin haar verklaring. 

Volgens weer een ander schema. ie echter de venusster manne
l~k: Phosphoros. of Lucifer in het Grieks (en de zon vrouwelijk). 
Dat ie in één zi.nssnede samengevat de sage, die leert, dat er ei
genlijk drie Dioscuren (lucus a non lucendo: drie tweelingen!) zijn 
geweest. Dezen krjjgen dan eveneens als vierde de onontbeerlijke 
zuster. 

De maan en haar dierenriemteken staat aan de t op Tan de ont
wikkelingsgang van het heelal en daarom komt de Dioscurensate ook 
met voorkeur voor als stof van die legenden, welke een nieuwe ge
schiedenisperiode of Überhaupt de oergeschiedenis van een volk 
inleiden. (Ook in de Bigv.eda zijn de tweelingen (A~v.inau) het._ge
sternte van het morgenrood. Dû ia. dus eveneens aan Babylonie ont
leend en laat evenmin als bij andere volkeren toe om de ouderdom 
van de Indische ncyt4ologie definitief vast te leggen.) De sage 
ligt ten grondslag aan de verhoudjng v:an Abraham, .de. eerste pa
triarch, tot Lot: "Wilt Gij na•r rechta, zo zal ik naar links 
gaan•. Abraham echter is de echtgenoot v:an zijn zuster (Gen.20:11). 
zoals in het Ba~{!onische pantheon de echtgenoot van lstar ook 
haar broer is. us wordt Helena de echtgenote van ián van d~ 
beide broers Agamemnon en ~enelaos. die daannee op de plaats van 
de beide Dioscuren komen. Want Helena wordt ook bij ~enelaos weg
geroofd, en Agamem.non is de opperbevelhebber der Grieken. maar 
z~n rol is desondanks sterk op de achtergrond: het tijdperk van 
de maan is allang voorbij en in werkelijkheid wordt de wereld be
heerst door de zonneheld Achilles. 

Het twee~e tjJdperk, dat van de stier, zou aan de zonnegod 
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Het atier-t.ijdperk. 
hebben moeten toebeboeren. Het valt echter samen met de politie
ke heerschappJJ.. van Babylon. Daarom komt dit voor ale het tJJdperk 
van de etadgod van Babylon, van de lentegod Marduk. Babylon heeft 
haar machtspositie met. de "eerste dynastie van Babylon" verkregen 
en ia tot he~. laatst vanwege haar Babyloni.aeh-ÁBeyrieche cultuur 

·gewaardeerd geworden. Ze ie het Rome v.an het voeten en als baar 
politieke macht allang verdwenen ~te, al! haar heersers slechte 
schadu1koningen bij de gratie van ~ie en Klam z1,1n, dan erkent 
Assyrie toch de intellecblele en geestelijke heerschappj,1 van de 
stad van llarduk. De wereldtbeoria, welke in het. godenschema de 
god van de lentezon en de planeet juplt.er tot de opperheer van 
de wereld maakt,_strekt baar invloed echter tot ver over de gren
zen van Babylonie uit. De heer van de Bomeinae wereld, jupiter, 
geeft zijn naam aan de planeet. van llarduk, omdat lûJ o.vereenkomt 
met diene denkbeeld; en eb vader Zeus, oorspronkelijk de Babylo
nische Bel, ia de hoogs.te god, hoewel lûJ niet de heer van één 
der leidende staten is. ZJJn heiligdom (Olympia) geldt desondanks 
als het nationale heiligdom, want M&rduk was voor aet oude vosten 
all81"'g Bel •de heer• geworden. De la.te%& /tijd verstaat dáarom 
onder Be.L gewoonlijk de god van Babylon, llarduk. 

Het dierenriemteken van de nieuwe heer der we.raid is de stier; 
op de stier staande wordt l4arduk voorgesteld., in de band draagt b1J 
de bliksembundel, bet taken v.an bet voorjaar, dat met bet onweer 
de macht van de winter breekt. BlJ andere volkeren verscbjJnt op 
deze plaats de hamer (bij de Germaanse Thor) o1'_de bijl (bij de Het
tietieche Teechup, die overeenkomt met d.e Kanaanitieche Hadad of 
Bamman). In de stier staat de groep van de Bye.den met.de helderste 
eter Al.debaran. Ze staan in d.e vorm v.an een Latijnse V d.w.z. 
za hebben het kenmerk "Van de oud-Oosterse letter gimei (Grieks: 
gamma). Deze heeft: zjJn naam ~ de gaml u, het wapen van llarduk, 
dat later ale een sikkelzwaard wordt uitgebeeld. De oorsprong 
daarvan zou mogelijk een op de boemerang gelijkend wapen geweest 
kunnen z.ijn. De lett.er staat echter op de derde plaata. in het. al
fabet, want. ze heeft van baar god de plaats gekregen achter bet 
teken, dat overeenkomt met de tweelingen; (Het letteralfabet toont 
de o.verblijfselen van eb oude indeling v.an het schriftsysteem volgens 
dat der hemel. Er w.orden 1-2 en 5 klankt.ekena in onderscheiden. 
Die 5. dienen, net ale in het epijlcerachriftaysteem, voor de aandui
ding van verschillende klanken (a,k,p,t..klanken). De laatsta let
~ van de 12 ie reesj, de eera..te ie al et. Het. ligt dus tengrond
alag aan de rangorde van de dierenriemtekens volgens het stier~
perk, want reesj is de Babyloni.ech-Assyrieche uitspraak voor het. 
Hebreeuwse roej:de vorst, de leider. Het ie daarop1 synoniem of de 
vertaling van de ~at2'onomieche bete.ltenis van de rém "lulim• • dat 
eveneens "leider, vorst" (belhamel) betekent.) Daar de precessie 
omgekeerd (van oost naar wee~ verloopt, ia het. dierenriemteken 
van het regerende tijdperk aan . de top gekomen: alaf-~a "het rund". 

De klassieke oudheid, die de oud-Oosterse cultyur hoofdzake
lijk slechts vla Egypte leerde kennen, want Babylonie was gesloten 
voor de Grieken door de Perzen en voor. de Romeinen door de Parthen, 
beeft eindelijk ook het derde. tijdperk, dat van de ram, tot ziJn recht 
latan ko~en, daar het de cultus van de ramsboofdige •Jupiter" v.an 
de oaeeg~d •mmon bena.d.rukte. Alexander - en voor hem reeds Pauea
niaa e.a. - hebben er daarom naar gestreefd zich middels deze· god 
van erkenning te verzekeren. 

Van de overige dierenriemtekene laat zich de maagd. di.rekt ale 
het teken kennen, welke aan Ietar, de maagdelijke godin enerzjJda en 
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Be..t ram-tj,)d.perk. 
moeder-godin anderzjJds, beantwoordt.. Zoals de Dioscurensage blj 
bet. begin van gescbiedenist·jJdperken met.. voorliefde als stof voor 
de legenden benut wordt, 10 hebben we hier een mooi voorbeeld, 
boe lang de astrale betekenia van de legenden zich nog staande 
gehouden heeft. De Romeinse vertellingen v.an de v.erdrljving Tan 
de decemviri heeft men makkelijk als e.en herhaling v.an de legende 
van de verd.riJving v.an de Romeinse koningen herkend. (De dece.mviri 
of tienmannen was een co!D!Dissie van 10 mannen, die voor bijzondere 
~eleinden in het. oude Rome gekozen werden. AB) Zoals bjJ de laat
sten .Luc.retia als offer valt, zo. valt. bij de eerst.en Virginia, de 
maagd als offer. Beide keren zjJn de Dioscuren gemakkelijk te her
kennen 1n de helden van de verdrijving, want elke keer verd~t 
er één van. Rebelfde motie.! heeft de Atheense tyrannenverdrij- _ 
ving aangewend, daar de eveneens als Dioscuren door de sage behan
delde Barmodios en J.ristogeiton - die in werkelJJlcheid, zoals al jn 
de oudheid herkend, niets met. de verdrijving v.an doen hebben - een 
door de tyran beledigde zuster hebben. Het. motief v.an de tyra.nnen
verdrijving zal ons eveneens nog duidelJjk worden: dat het.. de val 
van de oude machten aan het. begin '11'8.n de nieuwe. epoche mo.et zijn, 
kunnen we. nu reeda herkennen. ils men na dee verklaring van de 
legende in de naam van Virginia de toespeling vindt op het maag
delijke karakter van Istar als ltore-Persephoae., als Istar in de on
derwereld (de planeet. venus in de derde en vi erde fase}, dan wordt 
d~ samenhang zondermeer duidellJk. 

Het. t.eken v.an de maagd. heeft 1n het.. Oosten echter vaak de 
naam v.an de aar (Hebreeuws :schi.bbolet, Arahi s ch:sanbalat), naar 
aanleiding van de aar welke de maagd 1n haar hand d.raagt. Zoals m 
de oud-testamentische vertelling van de merkwaardige apraaktest, 
die met de s chi.bbolet. uitgevoerd wordt (Richteren 12:6), deze ver
telling als aanhangsel van de Je.fta-legende voorkomt, zo wor~t nu 
de symbolische samenhang duidelijk met. het direkt daaraan vooraf
gaande gedeelte over het einde v.an de maagdelJjke dochter van Jefta ~ 
Als deze dan baar "maagdom• twee maanden lang beweent, ia op:û.euw 
de herinnering aan de indeling ~ het jaar 1n 6 dubbelmaanden of 
jaargetijden zeer duidelijk. Want één maand hoort t.oe aan de nsagd 
als dieranriemteken; één jaargedeelte als éln der zes godheden ai'. 
grote hemellichamen, die bij de 6 .... deling 1n aanmerking komen. Daar- ' 
om heeft juni als laatste der benoemde oorspronkelijke dubbe.l.Q.aan
den haar naam van J.uno. 

Verder is steeds de afleiding van de naam van Sibylla een 
raadsel geweest. Dat deze ge.stal te -v-an de legende, welke voor de. 
waarzeggerij van de oudheid tot zo grot.e betekenis is geworden, van 
Oosterse oorsprong is, is door het wez.en van de "Sibyll~e ora
kels" zondermeer duidelijk. (De huidige vorm van de "Sibyllijnse 
Boeken" is jong, zoals bekend. In de oudere vorm kan men volgens 
de b.eschrJJving van elke kenne.r, direkt de indeling -volgens Baby
lonische CMû.na- veruimelingen herkennen. Ken moet daarbij mede 
rekening houden, dat wa nu. oud-Babylon.isch namaak materiaal hebben 
van levers die gebruikt werden bij_ offerfeesten en d~e tonen, van
waar de Etruskische waarzegkunst, de bron v.an de Romeinse, stamt.} 
De overeenkomst met. de sterrennamen (Sibbolet-Sibylla} van de 
maagd is nu duidelijk: de Istar-maagd is Überhaupt de enig v.rouwe
lijke ges tal te van het pantheon, we.lke Yoorkomt.: op een eendere 
g~stalte moet ook de vr.ouwelijlte adviseuse, die met Buma's Et;eria 
identiek is, teruggaan. (EgerJ.a was een bronnimf, die volgens de 
overleTering gehuwd waa met Ji•l!D8 Pompilius, de tweede konins van 
Bo.me, die naar haar aanwijzingen regeerde.. AB) 
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De. onderwereld. 
Blijven we verder bij de dierenriemtekens, dan valt volgens de 

indeling uit de klassieke oudheid - dus volgens de ramindeling -
het begin van de herfst in het zevende teken , de weegscJ;iaal. Dat 
is bij de t:w~edeling het begin ~an de winter of de donkere helft 
van het jaar, gedurende welke tljd de zon tot de dood vervallen is. 
De weegschaal is het teken van mercurius , de Gl!iekse Hermes echter 
leidt d.e zielen naar de onderw.ereld. z.ijn eirenbeel.<l. de Babylonische 
Nebo, die in de nabuurstad. v.an Babylon, in Bnrsi.ppa Yereerd wordt, 
is de tegenhanger van llardu.k; hij vertegenwoordigt de herfst,- en 
winterzon. z.ljn dier is de haan, met diens toverkracht men gesloten 
deuren kan openen, die als zoenoffer aan de god v.an de dodenwereld 
gebracht wordt (de Joodse kappores-haan), waarvan het kraaien ech
ter het einde van de heerschappij van zijn heer aankondigt en dan 
!n de mythe, waar de tegenstellingen makkelijk in elkaar overgaan, 
uberhaupt het einde van cè dj ngen betekent.; )Vant als de heerschap,P..i,i 
van de winter teneinde is, begint weliswaar die van het licht op
nieuw, maar er ia tevens een tl,idakring ten einde. 

Bebo-Hermes is tegelijk ook de god ~an de onderwereld en van 
de nacht, evenals ~n het nachtelijke leven. Al.les wat in de nacht 
haar bestaan heeft., staat daarom onder z.ijn bescherming; vooral de 
dief van de nacht, die het vooral te doen is om gesloten deuren 

' te openen. Nebo-Mercuriua is de god v.an de di.even. Als ze zich la
ten snappen, brengt men ze bJJ. hun god, de heer van de onderwereld, 
die in de diepte buist. Ken steekt ze in bet. •gat•, Hebreeuws.: 
b.8r, waarmee elk in de aarda gegraven gat , dus ook de put aange
duid wordt, evenals de onderwereld, waar het naar toe v~ert. z~•n 
gat is echter oorspronkelijk elke gevangenis, die onderaards ge
dacht is (vgl . Jeremia in de put, Jer. JB:6J. Zelfs in la.tere tijd 
schl,jnt deze vorm nog bewaard t.e z.ijn, want in de Assyrische poort-

1 ·gebouwen heeft men slechts van boven toegankelijke schachten gevon-
i den, waarvan men aanneemt, dat ze daar, waar de gerechtsplaats was, 
' tegelijkertl,Jd ook ale gevangenis gediend hebben. In de onderwereld 

en in de gevangenis afdalen, de b8r, is dus één en dezelfde. Hier
toe vergelijke men de uitdrukking in 1 Petrus 3:19. 

Zoals in de dierenriem, zo moeten de goden ook in de andere 
beide hemeldelen en de overee.nkomstige w.erel.ddelen vertegenwoor
digd zjJn. De verschillende tw.eelingen ge.ven een voorstelling ervan 

! hoe de ~lfde goddelijke machten op verschillende plaatsen aan de 
hemel worden gevonden. De afzonderlijke hemelse loc.l"liseringen van 
de goden in de ver~chillende hemeldelen moeten dus" corresponderen
de openbaringen van de godheid opleveren en zodoende heet ook de 
Babylonische uit.dr~kking voor de verhouding tussen een ster en 
haar goddelijke ma.ebt: •corresponderen" (ikab1). De tweelingen 'lan 
de dierenriem zjJn ~onder twijfel diegenen. die als "de grot.e twee
lingen• aangèduid worden. Daarvan worden "de kleine tweelingen• 
onderscheiden, die voorlopig_ ·slechte bJJ. gelegenheid zonder nadere 
verklaring genoemd worden. Het derde paar ~ •de tweelingen, die 
voor (tegenover) de Sib-zi-anna-ster - d.i. gamma der tweelingen -
staan". De plaatsbepaling v.an à! beide andere paren behoeft ons hier 
voorlopig niet bezig t~ houden. Het ie ook niet mogelijk in deta.il.s 
in te gaan op de ~erscheidenheid van de hemelindeling, zoals dat 
optreedt in de meer als 2000 ja.ar oµd-Oost.erse cultu~ontwikke
ling. Het komt er hier slechts op aan duidelijk te ·maken, dat de
zelfde goden of machten zich in de v.erschillende gedeelten van de 
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De tweelinge.n-mytbe. 
beme.l vertonen. Naas t het. sterrebeeld van de tweelingen staat 
dat van de Voerman, waarvan de prominent.ste t.we.e sterren in zo'n 
gelijkende positie tot elkaar staan ale Casto.r en ~ol~ux, dat men 
bjJ gedeeltellJk bedekte hemel men wel eens twijfelen kan, welke 
groep men op dat moment ziet. Het. zijn Capella (geit) en "hert.ha" 
van eb Voerman. l'fu woMen e.c.hter in vroeger tijd de tweelinte.n oolC 
als twee geiten voorgesteld. De beide naburige sterrebeelden 
~ullen dus slechts uit een verschillende indeling van een oor
spronkel~k groter sterrebeeld te verklaren zijn. lDe Voerman is 
ui.teindelijk ha.t_g&i.tene~be.el~want buiten Capella staan daar- ' 
in nog de geiten \Arabisch:el-a.juq) an de beide bokken lel gedjan). 
In :Egypte ligt de tweelingstad, de stad van Horsapbea, wiens 
"linkeroog de maan en rechteroog de zon ie•, dus in het geiten- _ 
district.) Dit zich eenvoudig uit de eterrekaart opdringende v~r
moeden wordt door mythologie en legende bevestigd. 

Op dezelfde wijze zoals in het noordelijk van de ecliptica 
staande beeld van de Voerman, vinden we dezelfde v.erechijneelen 
ten zuiden van de dierenriem aan de "hemel van Ea•. Sirius an 
Procyon, de Grote en Kleine Hond worden door de Babyloniere als 
boog- en lansster aangeduid. Het kenteken 'V8Il de maangod - en de 
overeenkoma:tige helden - is de lans; dat van de zonnegod (Apollol) 
de boog. {In het. Babylonisch is dit dan Marduk. Het scbeppingsepaa 
stelt vooral Marduk's "boog• op de voo~grond, die uitdrukkelijk · 
a..ls de "boogeter" aangeduid wordt.) In de Perzische geschiedsle
gende, die Herodotos vertelt en die geheel volgens Oosters schema 
ingekleed is, volgt hij de rangorde van zijn tijd, dus de rambereke
ning , maar met reminicenties aan het. voora.t gegane. De. eers.te 
Perzenkoning Kyros wordt met maanlegell.den uitgebeeld; de tweede 
Kambysee verschijnt als grote boogschutter, dus als zonn_ebeld. Het 
derde teken is da~ van de tweelingen. Qn een tweelingenkoning aan 
te tonen is waarliJk geen kleinigheid, piaar het. wordt !och mogelijk 
gemaakt. De derde heerser, de "valse Smerd.e.s" of magier krijgt e~n , 
broer. Als deze beiden door de zeven verzworenen aangevallen worden;, 
verdedigen ze zich - de ene met de lans, de ander met de boog. De 
ene ontvlucht en men hoort niets meer van hem - hij is dus in fin 
persoon de overlevende Dioscuur en redder in de nood voor de · 
legendefabrikanten - slechts de andere woràt gedood. De twee z.ljn 
het getrouwe evenbeeld van het broederpaar Ajas en Teukros, waar
van de 4tfn met de lans, de ander met de boog at.rijdt en waarian 
Ajas door de typische maanziekte der melancholie aan zjjn einde 
komt, terw~l de ander hem overleeft. 

Zon, maan en Ietar {venus) zJJn fén, in zover ze dezelfde god
heid uitbeelden. In het bijzonder ie Sirius ala boogeter de zonne
godheid. Van het drietal ie :rstar de vrouwelijke godheid. Oo.lc deze 
eigenschap beeft Sirius. H.ij is bij de Egyptenaren ~Arabieren vrou
welijk; de zonne-eigenschap toont hij in de Arabische naam: ehici:a.j 
"de harige", want de hare.n zjJn het symbool van de zonnestralen 
(bij de maan: witte ha.ren). {Zulke etymologische woordspelletjes -
die natuurlijk slechte met kennis van de Semitische talen begrepen 
kunnen worden - zjJn in de geest van de oud-Babylonische taalweten
schap en spelen een grote rol in mythologie en legende.) Daarom 
heet ook de Arabische Semiramis - d.i. Istar, waaraan de duif ge
w.!Jd is, de vogel, waarin Semiramis zich verandert - Zebbaj "de 
harige" pvereenstermnend met de naam van de koningin Yan Palmyra, 
Zenobia, waarop de Arabische legende de Semiramismythen overge
dragen heeft. BIJ de Egyptenaren is de Hondster eveneens vrouwe
lijk (Sothis). De :Egyptische kalender toont het verband met de cir-



De. Pleiaden. 
kelgang van de zon, want deze kalender rekent volgens de Sirius
periode, d.w.z. men kent een grote tijdsperiode van 1460 jaar, ge.
durende welke het rijzen in de morgen van Sirius door het gehele 
zonnejaar heenloopt, uxtat dit ?ijzende punt na deze tijdsperiode 
weer op dezel!de dag valt. 

Als Marduk in de strijd van het. heelal het, monster 'llamat ge
dood heeft, verdeelt hJj het monster in twee delen, die voortaan de 
bovenste en onderste hemelshelft voorstellen. Tiamat w.ordt als 
grote slang, als Kidga.rdslang gedacht. In de voltooid v.erleden 
t.ijd - die toch ook weer een a.tbeelding van de vroegere. tijd is -
is de slang echter ook in beide hemelshelften vertegenwoordigd. 
Za hee.ft bij de strijd behalve elf a.ndere medestrijders - dit zjJn 
de monsters van de zuidelijke() sterD!nhemel en komen overeen met 
de tekens van de dierenriem, want er zijn altijd slechts 11 tekena 
voorhanden, het tJraalfde is door de zon bedekt en behoort in dit 
geval aan llarduk toe - nog baar echtgenoot. als helper: K:lngu. 
{D. w.z. zuidelijk van de diarenriem gelegen, da hemel van Ea, het 
hemelse waterrijk . ) We zullen nog zien, dat elk godsbegrip van de 
v.olmaakt.e natuur 'te maken hee:ft met de v.ereni ging -van het. manne
lijk-vrouwelijke principe. Du.s moet ook T:lamat. man-vrouw zijn. Daar 
Tiamat nu de naam van het. oer:wa.te::c en daarmee van de waterdieren 
(Hahreeuwa:tah8m) is , zo heeft baar begrip hoofdzakelijk te maken 
met het onderste. zuidelijke deel van de hemel., het sat.e.rgebied, het 
rlJk. van Ea.. Daar stea.t ze dan ook in de gestalte van het. "water
monster• Cetus, onze Walvis, ale sterrebeeld. •an de noordhemel 
komt ze overeen m.et het mannelijke slangenmonetell van de lucht, de. 
draak, die zich in dezelfde machtige uitgestrektheid tusaen de 
Grote en Kleine Beer, dus in de dichtsbijzijnde omgeving van ede 
noordpool uitstrekt.. 

Zoals in de sterren van de tweelingen het lot van maan en 
zon en de ontwikkeling van haar tijdperk voorgetekend zijn, zo moe.t 
in het teken, dat i.iarduks heerschappij naar de t.op geleid heeft 
alles t.e vinden zjJn, wat tot. de "8rduk-mythe. behoort: d.w.z. tot 
de mythe van de voorjaar- en zomerw.ereld en haar tegenhanger de. 
herfst- en winterwereld . Bi.et alleen Marduk, de lichtgodheid, 
maar ook Beb.o of Nergal (saturnus), de godheid v.an de duistere 
wereld moet daarin vertegenwoordigd zijn. llarduks wapen in de ~a
d.en, het naar de tweelingen toegekeerde dee.l van de stier, kennen 
we. reeds. De Byaden staan in de kop van de stier, en zijn door v.jJf 
sterren gekenmerkt; vormen dus een vijfgeeternte. De tegenhanger 
v.an llarduk, de winterse zon, wordt vertegenwoordigd door het ze
ven gesternte, de Pleiaden, dat aan Berga.l, de god van de onder
wereld behoort. Uit het feit verduidelJJkt zich eeh groot deel 
mythologie en regeling der feestdagen. Als tijdsduur van de onzicht
baarheid van de Pleiaden wordt volgens U1tdrukkelijke getuigenis 
van Hesiodoe vee::ct.ig dagen aangenomen; 40 dagen verblijft. dus de 
zonnegod in zijn winterse v.erscbijning 1.n de onderwereld om dan 
weer naar het licht omhoog te stijgen: het. aantal dagen tussen 
pasen en hemelvaart. De beide toonasngev.ende groepen v.an sterren
beelden bevatten dus 5+7. sterren en stellen zo weer het. getal 12 
van de dierenriem voor. Of met andere woorden: llarduks sterren
beeld van de maand beeldt in het klein het hele jaar uit. 

Niet moeilijk laat de tegenhanger van het zevengesternte van 
de dierenriem zich aan de noordhemel vermoeden: de iieer (de gr.ote 
en kleine). CD de relatie van de llee::c met de dode zonnegod of de 
winterzon vast te stellen is op het eerste gezicht een wanhopige 
onderneming en t.och maakt de sterrenkaart dat. zonder enige proble-
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Otion, de jager. 
men mogelijk. Adonis, de Oosterse Tammuz., de god die zel.fe Marduk 
als lentegod en Bebo-Bergal als wintergod, als de bloeiende èn 

. dode natuur, als echtgenoot. van Venus en als de van deze geschei
den geliefde voorstelt, vindt z.jJn dood door middel van het ever
zwj,Jn, dat. juist daarom z.jJn dier is: het everzwl,jn van de Germaanse 
Thor, het hei.l.ige dier van de dondergod, Als het dichtst bij de 
noordpool d.w.z. het. noordelijke punt staande, worden de beida 
Beren gewoonlijk ook in verband gebracht met het everzwjJn, het joel.
dier (dier van het. midwinterfeest), d.w.z. het. dier van bet noord- : 
punt. van de zonneloopbaan. 

In de omgevjng -.n de Phoenicisc.h.e Tammuzcul.tua bij de Adoni~ . 
rivier op de plaata, waar op een bergv.lakte. het Tammnzbeiligdom 
met, de uitbeelding n.n de daarhiJ behorende cosmische punten gevon
den werd, is Adonis-Tammuz uitgebeeld als een beer hem aanvalt., 
terwiJl daa.rnaa.et op een apart veld de om z.ijn dood klagende Astar
te-Istar zit. Ket de vergelijking 'lan beer-everzwj,ln komen dus noord-
1;>unt Tan p.et. heeJ.al (noordpool) en noordpunt Tan de ecliptica 
lzonnewendepunt.) overeen. 

Za krijgen wa weer. hetzelfde beeld in de stier met. z.ijn over
eenkomst.en als in de tweeJ.ingen met zjJn ev.enbeelden(): de. ui tbeel
di ng van de kringloop der natuur, de aflossing ~an zomer en winter• 
dag en nacht, licht .en duistenis, leven en dood. (lofe.n vergelijke 
i .v..m. tweelingenaVoerman•Geiten, dat in de Grote Beer de geit 
(el ana.q) en in de Kleine Beer het. geitenbokje (el gedi) wordt 
weerge.v.onden.) 

Adonis rtndt ziJn dood tijdens de jacht, hiJ is dus de hemelse 
jager, Hakelbernd van de Germaanse sage, de bijbelse Nimrod, van 
wie praktisch niets meer overgebleven is dan deze korte verklaring 
over zija werkzaamheid. De jager, die op de sterrenkaart als zoda
nig aangeduid wordt. is echter Orion, waarvan het sterrenbeeld het 
prachtigste. van de zuidhemel is. !n dit beeld zouden dus die mythen 
weergev~nden moet.en word.en,_die we in de stier en in de Grote Betµ" • 
konden v.aatstellen, en die uberhaupt de gehele loop v.an het heelal 
uitbeelden. 

In de Orion hebben wa allereerst. de drie gordelsterren, ook 
de Jacobssta! genoemd. De laatste naam bevat de toespel1ng op 
Gen. 32:11; "want. (slechts) met mijn std trok ik over de Jordaan•, 
da henamtng was echter alleen mofeJ.ijk toen de tot.ale toespelingen 
waarin de desbet.ref'fende. vertell ng gekleed is, nog volledig be
grepen .a:ouden zijn; wa.nt de vermeld1ng van de sta! v.an Jacob in de 
huidige samenhang v.an de bijbelse vertelling v~lgt geheeL terloops 
en zou nooit aanleid1ng hebben kunnen geve.n tot een post-bijbelse 
sterrenbenaming. Jacob, die de Jordaan overgestoken is, is daar 
als maan (i.n het voorjaar) gedacht, die nu weer ~~ het waterge
bied terugkeert en daarbU nogmaals de Jordaan oversteekt. Typisch 
voor deze voorjaarsmythe zijn de twee kampen, waarin hiJ ziJn kudde. 
verdeelt. Het. begin van het jaar bestaat daarin, dat. maan en zon 
in hetzelfde teken samenkomen, beide.n hebben daar dus een huis() 
of een kamp voor zich. (Volgens de opvatting, waarbij bepaalde 
"huize.n" bezet warden in de dierenriem.) Deze twee legerkampen 
van het bevriende leger komen ook in de Romeinse legende voor. 
Jacob met Ezau, die als Ed.om dè v.er~enwoordiger van het zuid
land en .daarop van de zon is - daarom is hJJ harig - zijn dus be
schreven als voorjaarsmaan en voorjaarszon, die de Jordaan over
ste.leen , d.w.~. het. watergebied verlaten, om nu elk gescheiden ver
der t.e. marcharen. Wa.nt. na hun aa.me.ntreffen vervolgen maan en zon 
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De heilige drie koningen. 
met verschillende snelheid hun weg. 

ln d.e Urion ie das de v.oorjaaramythe belichaamd; de mythe 
bevat eigenschappen die horen ~ bij de ma.an en zon a.l.S "loorjaa.re
godheden. Marduke wapen is het eikkelzwaard: met een dergel~k 
zwaard zwaait urion op de oude Arabische globe in Dresden (uit 
het j aar 127-9) . 

De drie gordeJ.eterren kent t.egenwoordig nog elk kind in de 
katholieke landen a.le de heilige drie koningen uit het morgen
land: L\aepar, llelchior en Balthasar. 'la.t over deze drie verteld 
wordt met inbegrip van da inhoud van one Kasperepel (Jan Klaassen), 
doet. hen pracies ale de. beide. helden uil het bo.elc Eatu kennen, 
waarvan de wederwaardigheden op het Purimfeest. onderwerp zijn van 
een zelfde soort v:olksspel. De inhoud van de mythe is dan weer de 
j~: d.e lichtgod en de uarte god (6'11 der drie koningen 
ie zwart.) ~en met elkaar. illereeret bedreigt de duistenis 
het licht, dan s.egevie.rt het llch:t en de :r.wart.e god wordt aan de. 
galg gehangen (Jan lUaaseen hangt. de duivel op). ~seen hun beiden 
eta&t de koni~ waarbij de drieeenheid weer t ot haar recht komt: 
Anu. Bel en Ea { wa.ter-onderw.ere.ld). In het boek Eater epe.le.n daa:t'
blJ de beide koninginnen nog een rol. Eet.er•a naam laat reeds zien, 
dat zij Ist8% is, de koningin. Vasthi ie haar tegenhanger, de maag
delijke Kore, die het bevel van de koning weigert op te. volgen. 

Aldus staat in de drie gordelete.rren de gehele jaa1'111J;t.h.e. 
Dezelfde Arabische globe toont echter, dat Orion z.ijn eikkelit.waard. 
tegen Cetus ophei't , de walvis d.i. fiamat, die aan de andere oe
ver van de. rivier de Eridanus, die tussen hen beiden atroomt, zijn 
bek wijd open spert naar Orion, net zoals Tiama~ tegen llarduk. 

Om. sui"Mlr mythologische redenen heeft men besloten, dat de 
Germaanse. linkshandige Ziu (Tyr), die nauwe verwantschap toont met 

' n-ior en door de nemen van de dagen der week (dinsdag) met mars ge
lJlkgeet.è.J.d.i· ward.~-. · ovèreenkomt met. lóuciuä Scàevola uit. de liom~j näe . 

, legende. (Kuciue Scaevola w.erd. na een m1sluk~e moordaanslag op de 
Btrurische vorst Poreenna door deze gevang_engenomen. Om te tonen 
hoe weinig hij de marteldood vreesde, liet hij zijn re.cht.erhand Yer
ec.hroeien in bet. vuur. Daaraan dankt.e bij z.ijn bijnaam •scaevola." 
(linkshandig) . Poreenna lie~ hem toen vrij, onder de. indruk van de
ze demonstratie en van Micius'bewering dat nog 300 onverschrokken 
Romeinen klaarstonden om Poi:senna te doden. Ali) Dat ook de bijbelse 
verbalen deze g,eetalte kennen, ie bekend; want Ebud, de held en 
richt.er TilD Benjamin ie eveneens linkshandig (Richteren 3:12-30). 
Dat ten overv1oede een toespeling op de atamnaam ~mtn of BenJamtn, 
d.w.z. de. rachter .(dus als tegenstelling,) aanwezig ie, dringt zich 
op alQ men leest, dat. t oeval.lig het gehele · legen van Benjeminieten 
als lip.kehandi& beechl:even w.ord.t (Richt.eren 20 :16) ! Ve.J:der schijnt 
de naam Ehud ook wat spijkerschrift be~t voor het. godsbegrip van 
de olaneet. llars gedoçumenteerd te zUn (.l.chud). Mare en sa.tnrnus 
behoren ech.teir .tesamen of wisselen ale de planeten der tegenpun
ten. Jemtn •de .reo.ht.a• heet de stam Benjamin al.a de ' zuiaelijlc wonen
de stam, integenstelling tot de noordelijkste van bet stamverband ; 
want. "rechte" ie het zuiden en •linke" het nooJ:den volgens de we
celdrichting •v.an Babylon. Het zuiden ie ech.ter de onderwereld , het 
gebied van mars-eaturnus, namelijk van de zonnegod bij zijn laagste. 
stand of bij zijn oponthoud in de onderwereld (winter). Bu 1.s ook 
op onze Arabische globe Orion linkearmi.g uitgebeeld , terwiJJ. hij 
de rechte.J: arm miet.t Dat ie e.en ongezochte. bevestiging van zuiver 
mythologische overwegingen. 
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De meineed-sterren. 
In de Orion aan de zuidhemel spiegelt zich dus opnieuw de 

zonne- · en jaaromloop af. De jaarmyt.he wordt daarom eveneens op 
Orion toegepast en de gestalten van die mythe tonen daarom vaak 
kenmerken van Orion. Oi:ion nu ia de gewelddadige. re.us:. de over
winning op bet oude. jaar door het n1ewse, als de, voorstelling van 
de st2:.!Jd van de kleine held tegen de onbehouwen raus, laat zich 
nu er.g eenvoudig verklaren. 

Bij een urdere verklaring treft men een merkwaardige symbo
liek, die geschikt, is het herwaarts e.n derwaarts van deze sterren
kunde in het juiste licht t.& plaatsen. Orion beeft de rechter band 
verloren. Zoals het voorbeeld van Ziu laat zien, ie dit als borg 
v,oor een niet gehouden belofte van zijn tegenstander ~or (de len
tezon, llarduk). Hier ie dus een meineedemotief aanweaJ.g, want de 
rechter band ie de band waar men de eed mee af legt. In de Grote 
en Kleine Hond hadden we reeds de beide zonnehelften af de jaa.r
mythe gevonden, want ze stellen de Dioscuren of maan en nachtzon, 
deg- en nachtzon, z.oaer- en winterzon v.oor. In de voorstelling van 
de llabylonische dierenriemtekens komt de relatie met mars naar vo-
1'9Jl (ninib), want inplaate v.an de leeuw, het. teken van het begin 
van de zomer volgens de stierberekening, wordt een hond voorge
steld (waarbij nog op te merken valt, da~de leeuw volgens Babylo
nische echrUfwjJze als de •grote hond• aangezien wordt, beiden ko
men dus met elkaar overeen). De noordelijk staande Kleine Hond heet 
in bet Arabisch: esch-schi'ra.1 esch-schmnijje. •de noordel~k harige 
(stralende)" en de Grote Hand: esch-schi'raj el-jemanijje 9de zui
delijk harige". In beiden zouden dus door de toepassing van de jaar
myt.he de eigenschappen van ~r en liu zijn uitgebeeld. De beide 
honden hebben e.cht~r ook biJnamen: de Kleine Hond •elramu~• en de 
Grote Hond "al r.a'b(bz• en beide namen betekenen "de meinedige•. 
Want beiden :1.ijn meinedig geworden, ~or door zijn daad e.n liu 
door borg te staan voor hem. 

Hoe vel' deze duidingen gaan en overa.l hetzelfde zich herhaalt, 
toont het gebruik v.an hetze.lfde motief bj,1 nog twee sterrenbeelden. 1 
In de Centaur zowel als in het Schip (Argo) - dus in twee zuide
ljJke beelden - staan elk twee sterren, die in het Arabisch •Bado.r" 
en wtrezen• genoemd worden. Ze heten ook de eed- o! meineeds(t)-ster
ren en het, verband ~ de meineed met de Grote Hond wordt daardoor 
bevestigd, daar ook in de Grote Hond, dus te.n derde maJe, twee be- • 
paalde , sterren als Hador en Weze.n aangeduid worden. Hier hee.ft dua 1 

de middeleeuwse Ara.bJ.sche sterrenkunde de oude llabylonische •c~
spondenties" bewaard. (Het ie gemakkelijk v.oor te stellen, welke 
rol dit bij de •vergissingen" in astrologische berekeningen &espeeld 
moet hebben!) 

• 

Dit moet voldoende zjJn om het wezen van de gehele bescnou-
w1 ng van de openbaring der goddelijke machten en de sterren en de 
betekenis der sterrenkaart als leerboek van de mythologie e:i de 
totale wereldopvatting te karakteriseren. De gekozen voorbeelden 
bewijzen ook, dat nog tot in de laatste tl,lden de betekenis van de 
mythen duidelijk ie geweest en dat men nog met het volle besust
zijn het verband met de sterrenkunde binnen de legenden heeft vast
gelegd. Leerrijk is in dit verband een opvatting 'll&n alles, wat &la 
historische beschrijving van de oudheid gegeven wordt. De bijbelse 
beschrijving, de Grieks-Romeinse - die door het Hellinisme opnieuw 
in uostere vaarwater geraakte, nadat ze dit door ~ucydides ver-
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De oude geografie. 
laten had - en de Arabisch-Isl.amitische benutten met volle be
wustzjjn de oude mythen volgens bun astrale en cosmal.ogiscbe be
tekenis, om ene.rz.ijds voor de vertelstof, de inkleding en versie
ring van feiten te verwerven, waarvan geen nauwkeurige overleving 
mee.r aanwezig was; anderzijds om het verloop van de bi.storie ale 
een dwingend gevolg van he~ voorbestemde en uit de sterren te ha
len wereldlot te bewjJzen. De apocaliptieche literatuur is een bjJ
zonder ontwikkelde tak van zo'n geschieden.isfilosofie. Die lita~ 
ratuur. is de direkte nakomeling van de oud-Oosterse epeculati ea 
over het heelal, welke ·-daarop probeerde de te verwachten ontwik
keling der dingen in dezelfde geest te bepalen, als de uit dezelf
de bron. ontsprongen astrologie. Juist de apocal.iptische literatuur 
levert daarom rijke bjjdragen voor de opheldering van de oud-Oosterse 
cosmologie en mythol.ogie en bewjJst door haar gegevens dat er een 
ononderbroken overlevering van oudsher to.t in het. lslam1tische 
Oost.en doorloopt; de betekenis van de sagen en legenden is volle
dig duidelijk geweest in deze. traditie. 

De oude geografie staat in een nauwe en bewuste relatie tot. 
de leer ~ de cosmos. De owL-Ba.bylonische opvatting met. haar be
ginssl •hemelsbeeld gelijk aan aardebeeld• heeft hier tot in de tijd 
van de ontdekking van de •nieuwe wereld• haar nawerking uitgeoe
fend. De voornaamste bron is de beschrJJving v:an àe. aarde. door 
Pt.olemeus, die uitvoerig geput heeft uit de Hellinistische over
levering, die harerzijds direkt aan de oud-oosteraa J.eringen aan
knoopte. De •zeven klimaten•, waarin de A.rabisch-Middeleeuwse'.gecr 
grafie de aarde verdeelt, laten zich direct als de overdracht. van 
de zeven hemelen op de aarde herkennen. De bewuste indeling van 
het Seleu.cidenrijk lof een overeenkomstige voorstelling door de 
geschiedschrijver) komt overeen met een indeling van de aardbol in 
7.2 delen, die eveneens van de hemel ie ontnomen. Dese indelint is 
in de Middeleeuwen middels de 72 komitaten van HongarjJe nog op 
bewuste wjJze toegepast., zoals de overige indelingsbeginselen, 
die men tegenkomt, bewjJzen. 

La.ten we proberen ons hierna een beeld te schetsen van de 
belangr.!Jkste gestalten van het. oud-Oosterse pantheon en de daar
mee verbonden mythen. 

We hebben allereerst vastgesteld, dat wezenl~ voor het be
grijpen de kennis is~ dat er een altlJd durende herhaling van dezelf
de lr.rachten en gebeurtenissen zowel in de ruimte als in de tijd, m 
daar zowel in het groot ale in bet klein, plaats vindt. 

Daarvan uitgaand blijkt direkt, wat de wereldstr.!Jd inhoudt, 
di e aan het begin van de huidige wereld staat. ~et zoals het ten 
tonele gevoerde nieuwe t.JJdperk een nieuwe kringloop vorm~ zal, 
zo etaa~ een herhaling van de wereldstr.!Jd ook aan het begin van 
elke kleinere kringloop, van het jaar en tenslotte ook van de dag. 

De wereldstrijd wordt ingeleid door het monster T1amat, dat 
tegen de oude godheden in opstand komt. De scheppingsm1the van Ba
bylon heeft llarduk als de voorvechter der goden - Thor, die de 
aidgardslang overwint. Tiamat ie volgens zijn eigen naam als het 
oerwate.:r ot de oerchaos op ta vatten; de voorstelling laat zich 
verklaren uit de opvatti.ng, dat de beneden wereld het watergebied 
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De jaa.rmythe. 
is. 'liamat. wordt tijdens de strijd door llarduk doormidden gesple
ten en uit zijn twee helften worden hemel. en aarde gevormd. 

De ov~rwinning van de voorjaarsgod over de winterse machten 
houdt in, da.t de zon bij het binnentreden in het dageveningspunt, 
bjj het passeren van de equator, hst domein van het watergebied 
(vissen, vroeger ram en nog vroeger sUer.) verlaat, en nu het 
hemelse aarderJJk betreedt. 

In de strjJd bedient. Marduk uch naast de gebruikelijke wa.pena, 
waaraan echter geen bjJzondere betekenis toegeschreven wordt, ook 
Tan enige zeer opvallende, waarmee hlJ. de beslissing teweeg brengt 
en die daarom a.la lta.rakte.ristiek voor de strjJp. zijn ta beschouwdn. 
He,t. zin: een net.(), waamee hlJ. T1 amas 01Dsl ni i ·, een stoormw t nd, die. 
hij in diens bek laai; vl.iegen, zodat hij die niet. sluiten kan en 
zijn siltkelzwaard.. (Dat is misschien de verklaring voor Habakuk 
1:16.) De v.el:klaring krjJgen we van - ~bet.er gezegd, onderst.eunt 
daardoor - de gladia.~enstrijd der •re:tiarii •. Dezen strijden met. 
net, drietand en zwaard; de drietand geeft ons, als het gereed
schap UUl Poseidon (Ea.), waamee hlJ. de storm v~roorzaa.kt, tega.
lijkertJJd de betekenis v.an de merkwaardige stormwind. Dit spel der 
gla.dia.toren is dus een herhaling van de oude llardukstrijd; eigenlijk 
een overbl.ijt:sel van het v.ieren van het n1ewrjaar~eest. Het. is 
iets dergelj,j_ks als het Pur.im- en Jan Klaassenapel In een hi11to
rische legend~ wordt van hetzelfde materiaal in alle onschul.d1g" 
heid gebruik gemaakt a.ls aankleding van een vermeende gebeurte-
nis uit de oudere Atheense geschiedenis. Bij de strijd -van de Athe
ners om Sigeion we~ naar men zegt. P~o~ de ~el.dheer der Athe
ners door Pit~oa van llyUlene in de 'weestrij!i (L) gedood. Pitta
kos s~reed daarbij met de drie wapens der gladiatoren; da.t is ec~ter l 
niet., zoals men •l gemeend heeft, het binnenhalen van een la.tue 
Romeinse versiering lov.ergeleverd bij Str~o en Pol.yaen), maar de 
relatie · is het omgekee~e. We habben in de gahele overlevering 
daarom zo'n mooi voorbeeld van de pier~ov,n beschreven uitbeel
dingsr~ze der legende, daar de verclere gebeurtenissen ui.t hetzelf
d~ hout zijn gesneden: de llytilenera sc~8114en Pitt.akos •de helft 
van het land, omdat hjJ de tweekamp besiiste• - llarduk is de heer 
v.an de halve wereld of van het halve jaar (de lichtheltt) - maar 
deze neemt het niet aan, maar laat het in gelijke delen opdelen -
ook de overige goden hebben hun aandeel in de dierenriem. -!iada1; de strijd geeindigd is en da beide helften va.n '?iamat 
v.oor altijd ge.scheiden zijn - tot ~ zich aan het e.inde van een 
kringloop weer verenigen, tot de &an weer in het waterrijk afdaalt, 
of omgekeerd het waterrjJk weer omhoog at~ - v.erzamelen de go
den zich en heerst. er louter vrolijkheid. Ze komen bijeen voor een 
vrolijke maaltijd en offeren aan Bachua, •tot ze wankelen• - zoals 
de mensheid dat tegen~oordig ~og altijd doet, om het wonder van 
het nieuwjaar ta eren. Als goden hebben zij echter ook verplich
tingen tegenover de wereld en de mensen en aldus beraadslagen 
ze voor de maal tijd, wat er in de toekomst moet gebeure.n. De oude 
Germanen hebben dat eveneens gedaan. Waarover echt.er beraadslaagd 
wordt ia eenvoudig het lot der wereld in het volgende tijdperk; 
en daar de goden uitvoeren wat za besluiten, kan men uit bun doen 
en laten - uit de bewegingen der hemellichamen - afleiden wa.t zij 
besloten hebben. Dit verstandelijke deel van hun bedrijvigheid heeft . 
bij minder drinkluatig.e vol.keren eveneens zUn sporen nagelaten. · 
llacrobiua• werk •de Sa.turnalia.• wordt van die naam afgeleid, om
dat het werk instructies geeft in de vorm van gesprekken, over de 
samenhang van het heelal, vooral de godenleer en astronomie -
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De Saturnalia. 
dus de eigenlijk onderwerpen van de ilabylonische scheppingswJ,ls
heid - die ee.n aantal vrienden bij het Saturnalia-fe.estmaal houden, 
zoals het gebruikelijk was, dat men bjJ dez.a gelegenheid zich over 
zulke dingen oDderhield. (Deze inkledingsvorm was in de Oosterse 

1 en daardoor bellivloede ~ellinistiscbe llt~ratuur geliefd en stelde 
1 eigenlijk een bijzonder soort literatuur voor.) De mensen ~oeten het 

doen en laten van de goden nadoeQ: zo hemel, zo aa.rde. 
Ale de %.On op s.jJn hoogst staat, du·s in de zomer,i.s. u hat verst 

van het waterge~ied ve~erd, want ze staat in bet ge.bied van Anu. 
1 Ket het o.verschrijden van de herlsl<tage.veni~g komt de zon 1'eer dich-! ter bij het rjJk van Ea, waarin zJJ. t.ijdene de winter verblijft. Dit 

r:ljk, de zuidhemel, wae tijdens de zomer •s J:!achte zichtbaar; in de 
winter bee.rst bet overdag en dus staat dit rjJk in een niet bij hem 
passend~ t.iJd boven. De were.ld staat daardoor in de winter onder 
wat.er - dat is de zondv:loed. De zonnegod et~ekt in zijn bootje dat 

j
1 

watar over e.n zodra hij bet vasteland bere;!.kt, dat dl a Landenberg 
erboven uitsteekt, gaat bij met het bootje aan land. Dit gebeurt 
gewoonlijk tijden~ het jaar, maar ook tijd.ene grotere werelqperj,oden. 

BiJ bet Babylonische nieuwj aa.rafeeet komt Bebo, d.i. de winter
zon, uit zijp te~pel in Borsippa, varende in zijn boot op bezoek 
bjJ zijn vader ll~uk. Het bezoek yan een koning aan de andere bete.
kent de huldigiJJg als vazal, de erkenning van de eouvereiniteit. 
Iebo'a heerschappij is met het nieuwjaar - het begin van bet voor
jaar - ten einde en thans begint Jlarduk's heerschappjJ weer. Da.t is 
de cultische vorm ~ het Poerim-spel. Het. schip op wielen heeft 
aan het oorepronlceljJke nieuwjaarsfeest, het C8;'D8Val, zijn naam 

' gegeven. Of het jÜ.e schip vap ~uk, die ~ch over het. vasteland 1 bewoog, ree4s ill Babylon op wielen gèzetwet'd, of dat dit pas een 
gevolg van de proces~ie-optochten ~. kan in h~t midden gelaten 
worden. Daarentegen wordt ons de positie van b,~t carnaval ale oor
epronkelijlc nieu~jaarsfeest zondermee~ duidelijk~ De positie van car
naval komt in:de Romeinse kalender nameljJk piet de winterzonnewen
de overeen, want van,.t' d11,t tijdstip lrQrdt in Rome het einde van 
het j~ bere.kend. Het C$rll&fal beeft echter de positie vastge
houden, welke he~ volgens de oude tweelingenberekeping toekwa.114 
d.w.z. aan het einde van februar~; wa,nt bij ~e ramberekening moest 
een verschuiving un ongeveer twep caanden optredeq. Dat komt o.v.er-

' een met de ~omei~e pame~ van de fD8anden; ~~ die tot aan de tien
de maand nUIQlller~p, volgt. hieruit, dat de kalender die deze bena
ming invoerde, j~uari ~ februari, die vqpraan staan en zouden 
moeten staan, als elfde en twaal!'~e vaststelde en ze dus van bun 
plaats ~aar achteren schoof - dit ge"'urde echter 4n de herinne
ring aan de oude ~rekening, die ~et vieren van he~ oude nieuw-
jaars- pf carnav~sfeest ~ bet ~i.Li~ van februari laat plaats- l 
vinden. 

Het carnavai is het narrenfeest, het feest van de op de kop 
gezette w~reld, l'8.8J: een ieder het tegendee~ lijkt van datgene, 
wat hiJ. is. (Want de ~ereld verandert zich ~ in baar tegendeel: 

, Nebo wordt U&rduk, nacht wordt to~ licht. "Die het voorste· tot 
het achterste maakt", ie &In der .J!IYstieke ~ainen, die in het echep
pingeepoe aan Ltarduk worden toege~cl:.reven.) Bekend is het Romein
se vieren van bet Saturnalia-teest - als van het jaareinde - met 
de ongebonde.n vrijheid van de slaven, zoals Horatius ze. grappig 
beschrijft. Reeds een inschrift van de oud-Babylonisc.he vorst 
Gudea van Lagasch (eerste- helft van het derde millennium) ver
meldt het feest, "waar de heer de slaaf is en de slaaf de heer 
is". We hebben meermalen benadrukt, dat het jaar op 360 dagen 

-41-



' 

• 

• 

CarnavaJ.. 
berekend wordt. De overbl]Jvende 5V4 dagen vormen dan een koloa
aa1e "chamuachtu", we11te de eigenl . .ijlce carnava1atijd ia. Neemt men 
daarentegen een zuiver maanjaar van 12 maanmaanden van totaal 
354 dagen, dan bedraagt bet verschil met. het zonnejaar 11 tot 12 
dage.n, dus twee maal de feeetlJJd• Daarom heeft de Germaanse mytho
logie de •zwolfnäëhte" ot •zwolfte.n• (de twaal f dagen tussen Kerst
mis en Driekoningen), met. deze.Ji'de betekenis aan het eind van bet 
jaar. In deze nacht.en houden de goden hun proceaaiea. 

V.oor de overschiet ende 5 V 4 dage.n, de zogenaamde •spagome
nen• der Grieken, die niet. tot het eigenlijke jaar behoren, wordt. 
bjj sommige. volkeren een aparte ambtenaar gekoz.en. Want de ambsduur 
van de normale ambtenaren strekt zich slechts uit t ot het eigen
lijke jaar. Het is gewoon, dat deze ap,arte ambtenaar dan de ambte
ns.ran van het nieuwe. j(lar in hun ambt mgeet insta1leren. Da.t is 
ons reeds door de Sabeera. in Zuid-uabie verzekerd, en de Romein
se •interrex(), die 5 dagen in het ambt ia en volgens de legende 
de ee.rat.e consuls benoem.de, vindt hierbij zijn verklaring. (De inter
rex was een magistraat, die door de senaat benoemd werd bij de dood 
va.n de koningt tot dat een nieuwe vorst zou z.j,\n aangewezen. In een 
republiek t.raa. een interrex ·op a1s de beide consuls te.gelijk door 
dood, ziekte of aft.reden ontbraken. AB) Daar bet feest echter tot 
het teest van de narren en 'Van de omgekeerde wereld gewomen is, 
wordt. alèua ook de ambtenaar van deze dagen tot de narrenkoning, 
tot de Prins Carnaval, o~ tot de. epotkoning van de Saturnalia; 
de koning die men hoont en met de overeenkomstige onderscheidings
tekens van zijn waardigheid bekleedt. Tenslotte wordt hjj flink af
geranseld en weggejaagd. 

BlJ sommige volkeren wordt de carnavalevoret - de vertegenwoor
diger van de carnavalagod - met het oude jaar zelf gel~kgesteld, 
want het_jaar wordt immers door de regeringstijd van de carnavale
vorst beeindigd. Hij wordt in de gestal te van een pop mee~voerd . 
en tot. slot verbrand of in het water geworpen. · Daar de beeindi~. 
ging van het jaar van de andere kant de strijd van lilardu.k met na
mat uitbeeldt, zo komt deze gebeurtenis ook wel voor als de over
winning op een reus of monster door de jonge held. Ook wij beelden 
het ! OUde en nieuwe jaar nog ale grijsaard en kind uit. De reus wordt 
dan altijd een lengte van 5\4 ' el toegedacht.. Men ve.rgeljjlte de e~ 
"il8ll de kleine David met Goliath, waarbij op te merken valt, dat 
Goliath oorspronkelijk helemaal deze naam niet gehad heeft. Veeleer 
ie die naam pas achteraf aan hem gegeven door de gelijkstelling van 
de jaarstrijd en de spagomenenstrijd. Zijn naam is de toespeling op 
het Babylonische "galitta"()-oceaan, dus op tiamat. (Hetzelfde 
woord wordt gevonden in "mlr-galttu• d.1. "kind van de oceaan•. 
parel, dat als "Margarita" met de reproduktie v.an de L door de ft 
(zoals Diglat-Tigrie) tot de moderna vrouwennaam is geworden.) 

• 
Het nieuwe jaar begint volgens de berekening van Babylon met 

de doorgang van àe zon door de equator. Daar echter het doel van 
het ka1enderjaar ia, om de zonne- en maanomloop met elkaar in 
evenwicht te brengen, moet men ook de fa.sen van de maanloop daar
bij in aanmerking nemen. Ons paasfeest - als oorspronkelijk nieuw
jaar - d.w.z. feest van de weer uit de winterrust te voorscbijn
gekomen zon, houdt eveneens rekening met de voorjaarsmaan. Het 
begin van elke maand ie het samentreffen van zon en maan, dat 
dus twaalfmaal in het jaar in elk der dierenriemtekene plaats 
vindt. Door dit samentreffen wordt de maan onzichtbaar, d.w.z. 
we krijgen de nieuwe maan, en met de verdere. verw.ijdering wordt 
er steeds meer zichtbaar van tot aan de volle maan. De oudheid 
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De mythe v.an de nieuwe maan . 
rekent in de regel vanaf de weer zichtbaar wordende nieuwe 
maan: de maansikkel. Het begin van elke maand bestaat uit een 
verduistering van de maan, waarvan het opnieu• zichtbaar worden 
het definitieve aanbreken van de nieuwe maand betekent. Dat is 
dus, getrouw het systeem, een herhaling van de jaarmythe met. haar 
zonverechJ,jneelen inplaats van de maanverechij.nselen. De hoofdrol 
daarin speelt de voorjaarsmaan, want door haar samentreffen met 
de toonaangevende zonnefase bepaalt ~het jaar. . 

De verduistering van de maan gelijkt. evenzo als het onder
gaan wn de z.on in het wa.t~ of de duis~enie, op de verdruk
ld.ng door een v:IJandige macht. l!ekend is de opvatting bij, de meeste 
na.tuurvolkere11, dat bjJ een maansverduistering de maan in gevaar 
"J8.rkeert en door een monst.er verslonden dreigt te worden. Het is 
ean overblijf eel van de oude mythe van de nieuwe maan. 

Zoals in de mythe van Babylon de zonne- en jaargod in zijn 
twee verschijningen - Bebo en llardult - de hoofdrol speelt, zo 
duikt bJJ de maanmythe, die geen direkte. invloed op het leven der 

, natuur ·heeft, dus meer de hemel betreft, ook het derde àemelli-
1 cbaam, Istar-Venus, weer op. Bet zoals echte:n deze drie in hun 

corresponderende fasen slechts weerspiegeling zijn v:an de zel.t'de 
kracht, zo moeten ook bij de maandmythe dezel.t'de krachten we.rken, 
als bij de jaarmythe. E4ri zo•n maanlegende is voor ons behouden 

' gebleven; het verloop van de gebeurte.nissen (zie tevens het aan
' hangàel) wordt op de volgende wijze beschreven: 

De winterstormen, de zeven op de hemeldam geboren boze 
· geeste.n, woeden voort en zetten de wereld in oproer: men herkent 
l het zevengesternte, de Pleiaden, dat de winterzon Nergal uitbeeldt. 

Ook de stormen krjJgen hun verklaring, want de Pleiaden zijn nog 
volgens de verklaring van Heeiodoa het gesternte, waarvan de 

! 40-dagen durende verdwj.Jning de periode van de stormen a~duidt. 
: De grote goden Bel, als heer van het hemelse aardrjJJc en uber

haupt de hoogste god, en Ea zetten daarom Sin, Schamasch en 
!star in, •om de hemeledam 1n orde te houden•. De zeven echter, 
voorttrekkend op de hemelsdam, vallen S1n, de maan, aan en maken 

i het hem lastig. Ze halen Schamasch over, zo dat hJJ Sin niet helpt 
- de mythe weet, vanwaar de maan haar licht heeft. Istar verblijft 
juist bJJ Anu, d.w.z. ze staat in een ver~ gelegen deel van de 

, dierenriem - •en streefde ernaar om koningin van de hemel() te 
' worden• als echtgeno~e van Anu, de god van de hoogste hemel en 
' van het noordelijke deel van de dierenriem. (Evenzo wordt Esther 
(Istar), de heldin van het Purimfeest, de echtgenote van de ko-

. ning.) Ale Bel over de verdrukking van Sin verneelpt, stuurt hjJ Ea 
· om hulp. Deze zendt zijn zoon li!arduk, om de verdrukten te bevrij-
, den. Hier breekt het voor ons behouden stuk af. Het slot is ech-
ter vanzelfsprekend en de betekenis duidelijk: Marduk komt te 
hulp,' d.w.z. de lentegod verdrijft de winterse machten; daarmee 

1 ie tegelijk .aángegeven, dat de verdrukte maan de voorjaarsmaan 
· is, dat dus de strJJd tegen de zeven hetzelfde is, als de strJJd 

tegen Tiamat, hier echter op de maan van toepassing gemaa~t. 

De weer zichtbaar wordende maansikkel (Babylonisch:askaru) 
is het teken van de bevrjJding van de maan uit de verdrukking 
door de vijandige macht. Deze macht is hetzelfde als Tiamat, dus 
gewoonlijk als draak voorgesteld. BlJ maansverduisteringen maken 

1de natuurvolkeren zoveel mogelijk lawaai, om het monster dat de 
· maan bedreigt te verjagen. De Oosterse volkeren begroeten de 
nieuwe maansikkel met de jubelkreet •bil&l hil&l•, waar de nieu-
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Het Arabische pelgrimsfeest. -we maan naar genoemd is, en<2 Hebreeen kondigen bet zichtbaar 
worden aan door bazuinstoten - een oud-Oosterse wijze van het 
moderne schieten met vuurwerk, dat het beslissende tjJdstip aan
geeft - want de dag van de "hillU.• is de eerste van de maand. 
Van de jubelroep •hi1§.l• is het Hebreeuwse woord •bill81" afge
leid, dat. eenvoudig dan betekent: jubelen, lofprijzen. Vandaar 
halleluja "looft Ia (Jehova)•. Het gehele vreugdelawaai is een 
overblijfsel van het lawaai van de bereidwillige menigte, die de 
verdrukte maan1tod v.an hun diensten wil getuigen. Als zodani11: 
laat het Arabische nieUIQa~eeat, da.t da Islam OTIU:geno-
men heeft, dit nog herkennen. 

- - 1 De bedev.aatsceremonieen in Mekka worden uberhaupt pas be-
grijpelijk door het. Babylonische nieuwjaarsfeest. Het pelgrims" 
feest vindt eveneens als afsluiting van het jaar plaats, de 
maan •dhu- 'l-higga•, de bedevaartsmaand is de laatste van het 
jaar. De pelgrimsprocessie bestaat uit een t~cht tussen twee on
geveer twee uur uit elkaar ligende plaatsen, Araba en Muzdalif'a, 
en deze tocht herhaalt zich in het klein(l) tussen de beide bij 
het heiligdom, de Kaaba, gelegen kleine heuveld el-Çafa en el
Marwa.. De weg tussen deze beiden heet de "loopstraat• (el-mas•a). 
Dat is tweemaal hetzelfde beeld. Zon en maan leggen - volgens 
de tweedeling - de weg af tussen de beide dageveningspunten -
het west- en oostpunt, die aan Nebo en 14arduk toebehoren. Even-
zo vertrekt de zonnegod in zijn Nebo-vorm uit zjJn heiligdom, om 
Marduk te bezoeken en om zelf llarduk te worden. Deze vertrekt 
dan vanaf de processiestraat Ai-ibur-schabu. Ee.n bijllonder merk
waardige en tot nu toe onverklaarbara ceremonie is het werpen 
met stenen naar bepaalde punten en het •1abbaika"-roepen bij de 
Ielamietische Hagg. Deze uitroep betekent •tot Uw dienst• en laat 
zich nu zondermeer verklaren als de roep van diegenen, die de 
ve~kte n1euwjaarsmaan te hulp komen. Jlet de stenen moet de 
kwellende vjJand (Tia~at) aan het schrikken gemaakt worden. Het 
stenenwerpen wordt vooral op de drie laatste dagen (het aantal 
nieuwe maan dagen, ·op de derde wordt zij zichtbaar) bij drie pun
ten herhaald . Deze dagen-heten •taschrili.."• d.i. de :u>nne-opgang, 
dus de intrede van het voorjaar. De eerste daarvan heet •het be
gin" (nahr, voor het begin van de dag e.n de maa11d gebru1kt, dus 
nieuwe maan), de derde dag heat "het trompetblazen• (11agr), want 
dat is de dag, waarop de maansikkel bij de Joden met bazuinge
schal begroet wordt; de vierde dag is gan die van het begin (~dr) 
van het jaar en van de maand, na de beeindiging van de feestpe
riode. De nadruk op de plechtigheden met betrekking tot de maan 
laat zich daaruit verklaren, dat het oude heiligdom in Mekka aan 
de maangod Hobal toebehoorde. De maan }:.s het. teken van de Islam 
gebleven. De totale bedevaartsceremonien duren van 9 tot 13 van 
de "dbu-'l-higga•, de •taachri<t" omvat de laatste-drie daarvan. 
Dat zijD dus de 5 dagen van het nieuwjaarsfeest volgens de spago
menenberekening • 

De drie grote sterregoden staan volgens het :Babylonische 
schema in de volgende verhouding tot elkaar: Sin-vader , Schamasch
zoon en !star-dochter, waarbij de laatste twee tegelijkertijd echt
genoten zijn. Volgens het andere schema (dus Kanaanitisch en Zu1d
Arabisch) ia omgekeerd. de zonnegodheid vrouwelijk en die van de 
planeet _venus mannelijk. Bij de nadruk op de zonnegod - dus ~~n van 
de leringen die overeenkomen met de F.gyptischa opvatting - wordt 
de zonnegod aa~ het hoofd geplaatst, en de ~ouwelijke maangod
heid met Fosforus (de Morgenster) worden zijD kinderen. Daarbij 
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De dubbelslachtige natuur. 
moet men er echter op letten, dat dit slechts de voornaamste 

, gestalten van de godheid zijn. Elke godheid is in zichzelf vol-
! maakt, en daar de volmaaktheid noch mannelijk noch vrouwelijk is, 
i maar beiden tesamen, zo hee.f't elke godheid nog zl,jn eigen aanvul-
! lende helft terz..ljde: de mannelijke een vrouwel~ke en de vrouwelijke 
! een mannelijke helft. (Dat heeft tot sommige merkwaardige cult-

vormen geleid: de man-vrouwelijke Istar staat bekend als de baar
dige Venus van de klassieke oudheid. De prostitutie als cultin
stelling in de tempel van Aphrodite vindt zeli's baar ,..nvulli.ng 
na.ar de onnatuurlijke kant toe, door de hei liging v.an de schand
knaap ale tegenhanger. Zoals de maagd-moeder zowel als type van 
de goddelijke volmaaktheid als van de barende god (Zeus en Athene ) 
wordt uitgebeeld. De onbetamelijkheden van de Galaten, de gesne-

' denen, bij de Klein-Aziatische •Hettitische• volkeren laat zich 
~ eveneens hieruit verklaren. De opvoeding moet geslachtloos zijn, 
· zoals de goddeljJke volmaaktheid ge.en vsrschil maakt tussen de ge

slachten.) Uit beide feiten laten zich gemakkel.IJk de verschil
lende versch!Jningsv.ormen in de plaauel.!Jk en in de tijd verschil
lende culten verklaren. Apollo, die overeenkomt met Athtar-Foafo-

1 rus, hee.tt Artemis (l..etar) ale zuster. Daze verec~t ook als 
maangodin, daar ds drie hemellichamen in elkaar overgaan. Artemis 

! is de vrouwelijke jager, zoals de mannel.!Jke planeet venus, Athtar 
1
1 

b.IJ de Zuid-Arabieren, overeenkomt met Adonis en Orion. Als maag
delijke godin ie A.rtemis,de Ietar in de onderwereld, Kore; ale 

l liefdesgodin ie ze de uit het zeeschuim geboren Aphrodite Anadyo-
1 mene, d.w.z . venus o~ de lentenatuur, die uit het waterrijk of uit 

de onderwereld weer omhoogduikt, net zoals liiarduk dat in het voor
jaar doet en daarom de zoon van Ea ie. De dubbelslachtige natuur 
en ds wisseling van de voornaamste eigenschap steeds volgens de 
verschillende systemen of volkeren heeft in de ~ekse kunst een 

1 beroemde en welbekende, hoewel niet verduidelijkte nagalm. A.rtemis 
1 wordt met meer mannelijke vormen en Ap,ollo met sterk aan het vrou-
1 welijke lichaam herinnerende vormen uitgebeeld. (In het .onlangs in 
! Abusir gevonden Timo.theuspapyrus w.ordt e.en gevangen Kleine.zier 
1 binnengeleid, die op zijn Grieks wordt geradbraakt en dan Artemie 

van Efese aanduidt als mannelijk en een •grote god". Dat is waar
schijnlijk niet louter een taalfout, maar ook een toespeling op de 
Aziatische opvatting van de mannelijke maangod.) 

Als Istar of baar mannellJke tegenhanger Athtar evenzo de zo
mer- of wintergodheid worden, zo laat zich daaruit de Adonis- of 
Tammuzmythe (op zljn Oosters) in zjJn verschillende vormen verkla
ren. De echtgenoot - ale jager - is door het everzwjJn gedood en 

.: daarom daalt Istar in de onderwereld ai' om hem terug te halen. 
1 Hier SP.eelt de v:rouwelijke godheid de hoofdrol, de mannelijke helft 

treedt terug. Deze Ietar is dus de zon en de gehele natuur, die 
1 de win.terhelft binnentreedt. TerwjJl Ietar in de onderwereld ia, 

houdt daarom alle leven van de natuur op, alles verstart; Sneeuw
witje ligt in de doodkist en Doornroosje ligt te sluimeren. De 
Babylonische legende beschrijft hoe Ietar de zeven poorten - dus 
de zeven ai'delingen - van de onderwereld doorloopt en daar ten
slotte met geweld wordt tegengehouden: Doornroosje omringd door 
de haag en B.J:unhilde ' omgeven door de vlM!!Den van de onderwereld 
(de hel). Ale nu echter het wereldgebeuren stil dreigt te gaan 
staan, wordt een boodschapper naar de onderwereld gestuurd, die 
Istar weer naar boven toe haalt, waarop het leven der natuur op
nieuw begint. Z.o lang als de natuur in de winterslaap lag, ie 
ze maagdel.IJk; Istar, dus de mannenv.ijandige Artemis, wordt met 
haar omhoog st.IJgen de bevruchte natuur, de liefdesgodin, die na 

-45-
< 



r 

. ·-

• 
• 

!star in de onderwereld. 
de vereniging met baar echtgenoot deze laatste weer ziet afdalen. 

De verklaring van de mythe in h.et leven der natuur en in de 
s terrenloop wordt duidel~k gegeven. De zon in haar opstijgende 
baan v.an de winter- tot de zomerwende en de tot leven ontwakende 
natuur vallen samen. Met het bereiken van bet hoogste noordelijke 
punt van baar jaarl~kse baan , de ecliptica, begint de zon in de 
hemelse onderwereld af te dalen, en in het Oosterse klimaat valt 
daarmee de tijd samen van de doodsheid en dorheid: het begin van 
de onvruchtbara tijd. De zome~zonnewende is dus het feest van de 
dood van Tammuz, die door het everzwijn gedood wordt. Het ever
zwjjn is het dier van de zonnewenden (oorspronkelijk alleen zomer-, 
dan door omkering ook winterzoJmewende), het Joelfeest. Al~ zo
danig kent de Germaanse mythologie het everzwjJn als gerecht tij
dens de kerstdagen in Ukermark en in Beieren, terwijl men in Ox
ford de wilde varkenskop kent. 

Dat z.ijn de grondslagen van de Babylonische en oud~terse 
godenleer en de leer van het heelal en met behulp daarvan is het 
gemakkelijk voor diegene, die de taal van de mythologie en de le
gende begrijpt, om elke willekeurige mythe tot zjjn oorsprong te
rug te voeren. One i ndig verschillend zljn de inkledingsvormen, zo
wel in het oude Oosten zelf, als door de verbreiding over de rest 
van de wereld, en des te kleiner is het aantal grondgedachten. 
De eeuwige wisseling van de nacht tot het licht, de kringloop 
der natuur, zoals die in de sterren geschreven staat; dat i s al
tijd weer het onderwerp , dat behandeld wordt door mythe, legende 
en sprookje. 

Om met voorbeelden hier rekenschap van af te leggen , zou ge
lijkstaan met een uitleg van de totale mythologie. Van de talloze 
voorbeelden, die er zelfs op h.et eerste gezicht zijn, is slechts 
één voorbeeld gekozen, dat wat tijd en ruimte betreft schijnbaar 
oneindig ver van het Babylonische voorbeeld af ligt, zodat een 
verband tussen beiden volgens onze gangbare historische opvat
tingen eenvoudig onmogelijk is. HetBabylonie van het zesde tot 
vierde millenium voor Chr. en het Slavendom van de 7-12 eeuw na 
Chr. kunnen op geen enkele wi,jze met elkaar in verband gebracht 
worden, noch historisch noch via de al iets in mjnachting geraak
te weg v~ de rassen verwantschap , welke gebaseerd is op de taal. 
Babyloni~rs en Indogermanen hebben niets met elkaar gemeen en 
Babylonie lag opsterven, toen de eerste Indogermanen aan de hori
zon verschenen. 

De Slaven van de Noord-Duitse laagvlakte vereerden: Gerovit 
de lenteoverwinnaar (Uarduk) , de oorlogsgod Radiga.st (Ninib-J.1a.rs~, 
de zwarte god Cernebog (Nergal) en de driehoofdige ~iglav, waar
in we de driedeling van het heelal weer kunnen herkennen, want 
TriJtlav wordt uitgelegd als god van de hemel , aarde en onderwe
relat Verder de vierhoofdige Swantewit, waarvan elk twee hoofden 
voor- en achterwaarts gericht waren. Evenzo werd de Romeinèe Ja
nus - de maangod van "jana"="maan• - uitgebeeld met twee of ook 
wel vier naar de tegenovergestelde r ichtingen kijkende gezichten, 
en evenzo het Babylonische dierenriemteken der tweelingenl De 
haren van de maangod zijn wit en z~ paard is daarom een schim
mel , net als dat van de éénogige {eveneens een maan.motief) Woèan. 
Ook Swantewit rijdt het land door op een wit ros. Triglav heeft 
zowel drie mensen- als drie geitenhoofden; de geit als het beeld 
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De 8.la~ische mythe. 
van het. eerste dierenriemteken en daarmee van de hoogste god hebben 
we reeds duidelijk: gemaakt. In het voorjaar moet men op de roep van 
de koekoek lêtt.en, als men weten wil, ho.e lang men leven zal -
bij het begin ~an het. jaar overleggen en bepalen de goden immers 
het. lot. De koekoek is echter de vogel van Siw~ Cerea, die in 
de lent.e net als Iat.ar weer t ot nieuw leven op ataat. De voor
jaaregod. of de voorjaarsgodin, llarduk, die na de overwinning op 
de duist.enis nu de wereld regeert, wordt door de goden voorbe
stemd, het wereldgebeuren voor de toekomst te sturen en dat aan 
de mensheid te verkondigen via zijn openbaringsvormen. Het noord
punt van de ecliptica behoorde aan Nibi.ru-Ma.na. ~ is de maan
planeet en daarmee tegelijk de hoogste planeet volgens de oudste 
opvatting. llarduk wordt, als hij de overwinning heeft behaald, 
daarom.door de goden tot de Hibiru benoemd, dus tot de hoogste 
der goden. Het noordpunt . van de ecliptica wordt u~tgebeeld als 
een bergengte.\}, ~ het passeren de zonnewende aanduidt. 
{l!.ij het Adonisheiligdom ia de bergengte kunstmatig in de rotsen 
uitgehouwen (heiligdom=kosmos!) . ) Volgens de correspondentie van 
de aomerzon met de middagzon, geldt voor beiden dezelfde ·legende. 
De maangod als d.e god van het noordpunt is de god v.an de onder- . 
vraging in de Oosterse mythe. Dat zijn de motieven van de legende 
van de Sl.aviscbe middagsgodin Psip,0Jniza. (de boze ge.eat in het 
roggeveld), d.w.z. de godheid van het Nibiru-punt. ZjJ loopt rond 
tijdens de middag en wie baar ontmoet, die wordt door baar onder
vraagd. 'lie OP. haar vragen niet antwoorden kan, die word_t. door 
haar beademd, zodat hij dood neerva).t. (Wordt gewoonl.lJk al s zonne
steek gedacht, wat als feitelijke ruggesteun voor de legende hele
maal niet uitgesloten ia). De vragen herinneren direkt aan het 
raadsel van de sfinx an de overeenkomstige natuur daarvan beklem-

' toont bet in de Psipolniza-mythe gegeven motief van de bergengte, 
waar ook de. sfinx is gesitueerd • 

.ül'iHANGSEL 

De Babylonischa legende Yan de voorjaaremaan. 

(Het begin ontbreekt, waarin verteld werd, dat een boodschapper 
naar Bel gestuurd wordt, die hem bericht moet brengen over de 
bedreiging van. Sin door de Zeven, } !. 

•De winterdagen, het zjjn de boze goden. 
De onweerstaanbare goden, die op de hemeldam opgevoed zijn. 
ZjJ zlJn ~et, welke de ziekte brengen. 
Het kwade ondersteunend, dat dagelijks kwaadaardigs bedenkt en 
van plan is valstrikken te zetten. 
Van de Zeven is de eerste een donderwind...... J 
De tweede ie een monster ••• ; dat niemand ovenrinnen kan. · 1 
De derde is een panter...... 1 
De vierde . een eleng •••••• 
De vijfde een razende "abbu",die tot •••••• 
De zesde is een briesende ••••• , die tegen god en koning (op staat? ) . 
De zevende is een boze storcwind, die •••••• 
Zeven zijn het, de boodschappers van Xnu, hun koning. 
over alle menselijke woonplaatsen brengen ze ellende. 
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De Babylonische legende. 
ZJJ z.ijn de onheilswolk, die grimmig aan de hemel voortjaagt. 
ZJJ zijn de losbarstende windstoten, die op e en heldere dag duis
tenis veroorzaken. (De Pleiaden als hemellichaam, dat de storm
t.ijd bepaalt; nog nu heet de het.e lentestorm in Syrië •araba•tn•~ 
veertigdager, en in F.gypte "chems1n"•vijftigdage~ (vgl. pink:ste~· 
ren).) 
Ze gaan tekeer met het zware onweer en de boze winden. 
ZJJ zjJn de donderstortbui van Adad, de oorlogszuchtige verwoes
t i ng. 
Aan de re.chter zjJde van A.dad, gaan z.e. tekeer. 
Ze flitsen als bliksems over de bodem van de hemel. 
Ze gaan voorop om de strop te werpen. 

• 
Ze staan vi.,landig bij de verre hemel, de woonplaats van koni.ng Ann, 
zondu een s:t~ te wijken. 
Toen Bel dez.e boodscbap verDam, overlegde hij de kwestie bij zichzelf 
en hij beraadslaagde met. Ea, de heilige -massn• der goden. 
Sin Schemasch. en Iat.ar zetten zich in voor het beheer van de he
mel~am en Bel deelt hen, met Anu de heer over de gehele hemel, in 
bJJ het. drietal goden, die zijn kinderen zijn. 
Hij geeft bun opdracht daar dag e.n nacht. diensten te verrichten • 
Toen nu de Zeven, de boze goden, voorttrokken op de hemeldam(), 
legden zJJ zich, als belagera, voor de •lichtgever• Sin neer. (d.w.z. 
toen Nergal - gedurende de veertig dagen - op aarde. en in het he
melse aardrijk heerste.) 
Ze maakten de held Scbamasch(), de oorlogszuchtige Adad, tot hun 
b.ondgenoot. (Daar de maan het licht van de zon ontvangt, moet de 
zonnegod met. de Zeven - Bergal d.i. de wintex:zon1. - in verbond 
zjjµ, als de maan verduisterd is. De zon is de macht van de onder
werald.) 
Iat.ar bad bjj koning A.nu de woning van baar heer betrokken en 
streefde ernaar om koningin van de heip.el. te worden. (Het derde 
van ·de drie hemellichamen die voorbestemd zijn de dierenriem te 
regeren staat in het aan Anu toebehorende gedeelte, d.w.z. ver 
van de P.laats waar de lentemaan plaats heeft (aan de grenzen van 
het rijk van Bel en Ea).) 

Hier ontbreken ongeveer vier verzen. 
Toen nu de Zeven •••••••• 
Bij het begin van. het nieuwe jaar, plegen •••••••• 
Boze •••••• 
Voor altjJd z.Jjn schitterende mond •••••• 
Sin ••• · ••• het geslacht der mensen •••••• 
Het werk van het land •••••• lag woest, somber platgedrukt. 
Zijn licht was verduisterd., hij zat. niet op zijn t.roon. 
De boze. goden, de boodschappers van koning Anu, die het boze on
dersteunen •••••• daveren v~ort., ze prQberen het kwade te doen. 
Vanuit de hemel storten ze zich, als een wind ove.?' nat ]and. 
Bel zag verduistering aan de hemel van de held Sin. 
De heer sprak tot zijn dienstknecht Nusku: •Mijn dienstknecht 
Nusku, breng een boodschap naar de oceaan, breng het bericht .van 
mijn zoon Sin, die erbarmellJk verduisterd is aan de hemel, meld 
bet aan Ea. in. de oceaan.•• 
Nusku vernam het woord van zijn heer en ging naar Ea. naar de oceaan. 
Aan de vorst, de hoogverheven •maas(\•, de heer Nugjmmud .(.Ea) droeg 
Nusku bet woord van zijn heer over. 
Ea in de oceaan vernam het bericht: 
IUJ beet op zjJn lip, vol weegklagen was zijn mond. 
Ea. sprak tot zijn zoon Karduk (} en g&J: hem de opdracht: •Ga, miJn 
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De Babylonische legende. 
zoon llarduk.• (Ook hi.er is dus 'Marduk de helper, die de yjjan

; dige macht uit de weg moet rui.men.) 
! Ga naar de vorstenzoon, de •1ichtbrenger" Sin, die aan de hemel 
1 e~ba.rmellJk verduisterd wordt: 
: Zijn verduistering ga over in l.icht, 
l De Zeven, de boze goden, de weerspanninge.n, 

De z.even, de boze goden, die als de zondvloed plotseling te 
v.oorschijn komen, bet land verwoesten: 
Voor de •lichtbrenger• Sin hebben zJ,i zich met geweld neer gel.eg~. 
De helden Scbamasch en Adad, de dapperen, hebben zij tot hun bond-

' genoten gemaakt. 
De rest ontbreekt. 
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HUGO WINCKLER 

DE BABYLONISCHE W'EREI.DSCHEPPING. 

: Binnen de Babylonische en gehel.e oud-Oosters.e cul.tuur, zo-
'ver we die historisch kunnen v.olgen en nag een g~ deel daar
Jboven uit, is de mythe, zoals elk ander bestanddeel van het geea-
1telj,jke leven, i.b he.t unilorme systeem v:an de werel.dbeschouwi ng 
fingesloten; en in dè vorm. van de mythe treedt ons de grote en 
!voorlopig nog niet te s.cbatten betekenis ~an de oudste historisch 
!vast te stel.len ont-.ikkelingstrap van de mensheid tegemoet. ~ar 
juist v.oor de mythe is er binnen de vele, uniform beschouwde of 
itgebeelde opvattingen van de omringende wereld een rol wegge

legd, die hem bovenal er voor bestemt de grondbeginselen van de 
,grote wereldbeschouwing uit te beelden. 
1 . 

Het doel en bet. wezen van de mythe is om de gebeurtenissen 
!en werkzame krachten in bet heelal en aan de hemel in een begrjJ
jpelijke vorm :!'f te beelden voor bet b.ngescboolde verstand en dat 
1
na.der bij de ve gewaarwording te brengen, die geen deel heeft 
1
aan bet onstoffelijke en het bovenzinnelijke. 

Bet gehele geestelijke leven, elke regeling van het leven, 
!in zede, wet en ordening, beru.st op een rel.igieuze basis en deze 
!religie was een eterrenl'eligie, een leer van de hemellichamen en 

!hemelruimten, van hun bewegingen en wederkerige verhoudingen. Om 
die verschijnselen in ee~ aangename en makkelj,jk te begrJJpen vorm 
.uit te beelden, is het doel van de mythe, die dus een symbolische 

lui!beelding van het waderz.ijdae gedrag van de goden wil z!ln en in 
poetieche vorm, tot uitdrukking brengt, wat in bet grote heelal en 

laan de hemel plaats vindt. 
1 
1 De steeds terugkerende grondgedachte bij elke mythische uit
;beelding van gebeurtenissen aan de hemel of in het heelal is die 
tvan de correspondentie der verschijnselen. A.llea ià een kringloop 
,en zoals een cirkel een afbeelding ie van een andere cirkel, zo 
1ie ook elke belangrijke gebeurtenis in het beelel een afbeelding 
;van vele parallelverech!lneelên. ton, maan en planeten voltooien 
'elk hun kringloop , en raken met de beschrijving daarvan dezelfde 
:punten aan de hemel; en de •precessie• van de dageveningspunten, 
:net ale het doorlopen van de snijpunten van de maan- en zonnebaan, 
i (drakenkop en drakenstaart) Ziln èveneens van zul.ke kringlopen, 
!die cycli of epochen,. "aeonen" vormen. 
' . 
: . De planeten zijn de •tolken• van de goddelijke ·:macht, diege-
! nen die de beslüiten v.an de goden over dat wat op aarde en in 
!het gehele heelal gebeuren moet, aankondigen, aanduiden. Dat 
,doen ze door middel van hun beweging, door de p1aats die ze daar
: bil innemen tot de diverse tekens van de dierenriem en tot elkaar. 
1Zoal.s ~e klinkers binnen de medeklinkers van een al.fabet door 
,verschillende samenstelling de woorden en daardoor de taal ople
:veren, zo ook b~ ·de planeten. De &llee omvattende symboliek van 
, de Oosterse wereldbeschouwing beeft dan .ook haär wetenschappe-
1 lijke taal.leer, zoals reeds de namen van de letters van bet al.fa
> bet en haar toepassing aantonen, gebouwd op deze, voor al. baar 
!denken, gemeenschappelijke grondslag. ·(De Babylonische taalweten-
: schap kent 12 grondklanken, die overeenkolllen met de 12 dierenriem.
: t~kens; bet letteralf~bet (het ten onrechte zogènaamde Phoeni
•cieche al.fabet) toont ' een regeling welke overeenkomt met de JD8an
'. stations.) Zo weerspiegelt deze kringloop al.les, wat in het beel-
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Cosmologie. 
al gebeurt. Het geeft informatie over de geboorte en het lot 
van el.k levend wez.en, over de uitkomst 'van alle onderzoekingen, 
van het grootte tot het kleine; het. leidt echter ook tot bereke
ni ng van de grote en grootste gebeurtenissen van het heelal. Daar 
elke cirkel een afbeelding van de andere ie, en alles zich in de 
ci.rkelloop beweegt. en ontwikkelt., zo wordt van de di.rekt waarneem
bare kringlopen tot de grotere overgegaan e.n worden daarover be
rekeningen gemaakt. Zoals he.t zichtbaar worden e.n verdwijnen van 
de hemellichamen aanto'ont, dat niets eeuwig is, zo geldt dit ook 
voor onze aarde, die, omdat zij ontstaan is, ook vergaan moet en 
dat ook het grote heelal een oorsprong en einde moet hebben. De 
beschouwi.ngen daarover en de pogingen tot verklaring van deze 
hemelse versohlJningswereld noemt men cosmologie. Zoals de aarde, 
de dichtsbi,jzijnde en verderaf gelegen sterrenhemel en de wereld
ruimte dezelfde verschijnéelen van de kringloop tonen, zo worden 
ook hun lotgevallen in de vorm van de in haar grondtrekken altijd 
weer dezelfde mythe, dichter tot het inzicht. van het eenvoudige 
voorstelli.ngsvermogen gebracht. Mythe en cosmologie gaan i .n el
kaar over, zoals de dichtbij ~JJnde en verderaf gelegen ruimte in 
het heelal; bet zijn concentrische cirkels. Wat de mythe in de 
engere zin uitbeeldt, is het direkt aanschouwde, dat wat afge
lezen ie uit de sterren. Tenrjjl de mythe in deze engere zin de -.P.Oetischa uitbeelding 'Van da.sterremmar:nam1ng, "l8.D da astrono-
mi e is - met baar praktische astrologische toepassing - beeldt 
de coemologie dat uit, wat we als een wetenschappelijke hypothese 
zouden aanduiden. ' 

De bewegende hemellichamen maken dezelfde baan door de die
renriem, hun verschljnselen en werkingen worden daarom als gelijk
s oortig of met elkaar corresponderend aangezien. Biet de s ter 
op zich, maar de plaats aan de hemel, d.w.z. in de dierenriem 
verleent hem zijn kracht, zijn goddelijke, cosmieche werkzaamheid. 
He t komt er voor de werkzaamheid van son (winter, zomer, nacht 
en dag ) en maan (onzichtbaar an volle maan) op aan, waar en boe 
ze staan en eveneens ie de kracht an werkzaamheid van de overi ge 
planeten door hun stand, d.w.z. het punt op een bepaald moment 
van hun kringloop, bepaald. Elke planeet komt zo in dezelfde 
pos i ties en fasen, d.w.z. hij oe~ent eventueel dezelfde kracht 
ui t, speelt dezelfde rol. Daarom wordt ook van elk van de pla
neten in de grondtrekken dezelfde mythe v~rteld. Slechts een 
vast basisgegeven verdeelt de hemelcirkel en wjJst een ieder zijn 
voor hem karakteristieke plaats aan, die in zekere mate het uit
gangspunt of het evenwicht, de rust van het heelal, uitbeeldt. 

Twee hemelichamen dringen zich b~ elke waarneming op, daar 
hun betrekkingen tot alles, wat het. menselijk leven beinvloedt, 
ook zonder speciaal onderzoek, duidelijk wordt. voor ons bewust
zijn: maan en ·zon. Enkel de wisseling van dag en nacht en van de 
jaargetijden met bun regeling van het produceren an verschaffen 
van de meest gewone levensbehoeften dwingt ook de mens, die nog 
ver af staat van elke wetenschappelijke waarneming tot het l et
t en op de zonneloop en leert hem de regel1DAtige terugkeer van 
de vers chijnselen. llinder opdringend i s de betekeni s van de maan, 
maar daarentegen makkelijker: waar te nemen. In het hete klimaat 
ward.t ze. ook gemakkelijker dan bi,1 one tot lichtgeefeter hij het 
s ch1Jneel waarvan veel gedaan ~rdt wat. een kwelling ie in de 
brandende zon e.n het valt aan te. nemen, dat bij de natuurmens 
o~rspronkelJJ)t de ~einyloe~ing van he~ . fysieke leven door de 
maan groter ie ge.weest. dan bij_ de moderne cul tuurmene, die de 
invloed nochtans heeft ondervonden. BlJ alle waarnemingen van de 
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De v.ere~fening van maan- en zonne-omloop. 
hemellichamen zijn het vooreerst zon en maan, waar vanuit gegaan 
wordt en waarnaar voor alles terug verwezen wordt, in zoverre 

!het om direkt praktische doelen handelt. De v.ereffening van bei
de om.lopen is het jaar, waarvan de v.aststelling voor de regeling 
'van alle produktie ~ de voedingsmiddelen v.an belang is; de be.
paling van het jaar, de kalender, is het praktische doel van de 
waarneming van de hemellichamen, zonder welke ook een eenvoudig 
jmaatschappel!Jlc leven niet mogeljJk is. Want daarv.oor is een tjjd
rekening nodig en dat heaft als voorwaarde de. bepaling van de 
loop van de baide belangrijkste- hemellichamen. 

De cir~elloop van beiden is daarom de grondslag van alle 
hemelwaarneming; beiden spelen de eerste rol bij een wetenschap
!pelijke systematisering en b.IJ de populaire. uitbeelding, die hen 
in het . omhulsel van de mythe voert. Overal staan zon en maan op 
de voorgrond in de mythische uitbeeldingen en op de verachljnse
len van. beiden worden ook die van de andere hemellichamen terug-

l
gevoerd en verduidelijkt. en volgens bnn wetmatigheden opgevat en 
beoordeeld, welke uit de omlopen van beiden en hun wederzj.jdse 
verhouding $.!geleid zijn. In zoverre geen bijzonderheden van de 
overige hemellichamen - van planeten :i.owel als van vaste ster-
ren - in aanmerking komen, Jean men in het algemeen zeggen, dat 
,de belapgrjJkst..e en elementaire voorstellingen · "Van de mythe met. 
1baar oneindige verscheidenheid van illkleding, t~ch alt.IJd we er 
dat ene denkbeeld uitbeelden van de verhouding van zon en maan 
tot elkaar. ZJJ zijn de beide "grote• hemellichamen van het biJ1>el
se scheppingsverhaal en in de~ rol komen ze overal voor en drin-
1gen zich als zodanig bjJ elke ~nem~ng op. De Babyloni'sche opvat
lting van het heelal heeft naast hen nog als derde venus gazet e.n 
ideze komt daarom eveneens in een zelfde rol en betekenis voor in -de meeste mythologieen en kalenders . De reden daarvoor staat nog 
niet vast en men kan, waar ·de mythe niet di.rekt betrekking daar
op heeft, haar terzjJde laten, als men zich de grondgedachten van 
~e mythologie -duidel!Jlc wil maken. Ook bjJ v~nus komt het op de 
zelfde denkbeelden neer, daar. ze een baan volgt e.n daardoor lot
gevallen heeft, die mat de beide anderen overeenstemmen, met hen 
•corresponderen•. Of ze echter bij een indeling van 3 •grote• + 

'

·4 planeten of van 2 •grote• + 5. planeten in de ene. of ill de andere 
groep geplaatst wordt, is voor dit doel niet belangrijk. 

De verschijnselen, welke maan en aon bij hun omlopen tonen zijn 
in ~ofdzaak, als ~. zoals ook onze ~igen tjjdsrekening doet, de. 
P-laats van de wipterzonnewen4a, d.w.z. het jaarbegin bij het laag
ste punt van de zon, veronderstellen, de volgendep: maan en zon 
rt.reffen samen, d.w.z. de maan is onzichtbaar op het. laagste punt, 
d.w.z . op de meeat zuidelijk gelegen plaats van de desbetreffende 
hemelstreek, die beiden in hun omloop bestrijken. De maan loopt 
sneller als de zon, ze baalt de zon in elke dag met ongeveer 13 
~aden. z.e wordt als (toenemende) sikkel zichtbaar, nadat ze zich 
weer voldoende van de zon verw.IJderd heeft, zodat haar licht niet 
meer door dat van de zon wordt verslonden (want hoe dichter ze bij 
de zon staat , hoe meer de maau slechts t.IJdens de dag boven de 
èorizon staat en dus evenals de overdag boven ons staande sterren. 
enzichtbaar is). ~e verwjJdert zich steeds meer en haar licht neemt 
toe tot ze tegenover de zon staat: dat is de helft van baar om
loop en ze is dan vol; ze staat dan in oppoaitie met de zon ten 
tjJde van de winterzonnewende, dus in het tegenovergestelde punt 
~an de cirkelbaan, daar waar de zon ten t.IJde v.an de zomerionne
wende staat: het noordelijkst, of het hoogst. Van nu af aan nadert 
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De volle- en donkere maan. 
de maan de zon weer en neemt a:t, tot ze weer onzichtbaar wordt, 
d.w.z. in de zon verdwj,)nt. Zij beeft daarmee baar baan t!4n keer 
voltooid. 

Dit herhaalt zich twaalfmaal per jaar, d.w.z. twaalfmaal 
voordat de zon z.ijn baan élnmaal voltooit. De klok met baar beide 
wijzers die met verschillende snelheid lopen levert hetzelfde beeld 
op; echter bjJ zon en maan bljJf't e.r een verschil van ongeveer 11-12 
dagen. Dit verschil vereffent zich in grotere tijdperken en bet is 
de taak van de verschillende kalenderberekenjngen, om voor de één 
ot de andere w:ijze van ve~fen1ng, d.w.z. het herstel van de har
monie, tussen de beide omloopstijden, te kiezen. De ~en1ng van 
het ja.ar betekent dus in hoofdzaak vereffenjng van de maan- en 
z.onneomloop. 

De zon ia gedurende de eenmalige omloop van de 1"8an (Jnaand) 
n.iet blijven staan, JDBar heeft zjJn weg met ongeveer 1V12 deel van 
de snelheid van de maan ~ortgeze.t. Als de maan hem weer jnhaalt, 
dus weer in hem ve2'dw!Jnt. om voor de tweede keer baar loop te. vol
tooien, is de zon dus 1/12 van zjJn baan verde:n opgeschoven. Het 
samentreffen vindt dus op een iets hoger, meeJ? naar het noorden 
gelegen punt van de hemel plaats. 

Als neb dit voor de zesde keer herhaalt, staat d.e zon op 
het hoogste punt van zijn baan, dus het. noomelijkst; de maan bij 
bet samentreffen dus op dezelfde plaats, als volle maan tegenover 
de zon, d.w.z. daar waa.r de zon bij de winterzonnewende stond, dus 
in het zuidelijkst of diepste punt, zoals de zon nu daa~ staat, 
waar de volle maan toen stond. 

Dat is de zomerzonnewende. Van nu. a:f herhaalt zich het zelf
de schouwspel , ale.chta cla.t de zon daarbij weer lager aan de hemel 
afdaalt, opnieuw zesmaal tot de winterzonnewende, 

De maan heeft daarbij twaalfmaal dezelfde verschijnselen ge
toond: zij is uit het baar onzichtbaar makende licht van de zon 
naar buiten getreden, ia toegenomen t.ot haar v~lle verlichting 
en is weer afgenomen. Dit verschijnsel i .a zodanig, alsof een zwar
te schaduw of een zwarte schijt zich voor het licht van de maan 
schuift. of zich ervan verwijdert. Dit gebeuren val1:. samen met de 
"ierwjJdering of toenadering tot de zon; hoe dichter bij de zon, 
hoe meer zij verduistert. Ale men een algemene symbolische inkle
ding voor de gebeurtenis kiest, dan kan dus met een naieve opvat
ting gesproken worden over twee manen, een lichte en een donkere, 
die elkaar voorbijschuiven. Dan ontstaat de , mythe van de boze of 
zwarte broeder, die de rode of blanke broeder doodt. Een astro
nomisch al iets duidelijker lijkende opvatting leert reeds , dat 
zowel het licht, als de verduistering van de zon uit geschiedt. 
Algemener· •wetenschappelijker• geaP.roken, is de zwarte broeder dan 
dezelfde goddelijke macht of kracht, die ook in de zon werkzaam 
ie, d.w.z. de donkere maan is de zon, ot de zon is de boze broe
der die de heldere maan doodt. 

De~e opvatting maakt de voorstelling reeds los van het zui
ver stoffeljJke schouwen en zet het gebeuren in een vergeeste
lijkte samenhang, daar u het spel van goddeljJke machten - of zo
als wiJ zouden zeggen: natuurkrachten - ale de e'-genlijke oorzaak 
aanziet. De bakermat der astronomie met haar diep doordachte 
astronomische systeem, ziet in de sterren meer als louter hemel
lichamen en ze onderscheidt z.eer wel tussen materie en geest. In 
de Babylonische religie ia niet de maan of een ander hemellichaam 

-54-

• 
·- -- ~ 



De dierenriem.. 
de godheid, maar zij zijn slechts enige van de stoffeljJke open
baringsvormen van de godheid. 

De grondgedachte van alle Babylonische 1eringen i s die van 
de correspondentie van de verschijnselen van het heelal. De cir
kelloop van de zon wordt als een parallelv.erschijnael van die van 
;de maan opgevat, wat het t.och - van de buiten.kant beschouwd - ook 
.is, daar de loop van beiden door dezelfde delen van de heme1 
:voert, dus sch,jJnbaar dezelfde weg volgt. De zon legt dus dez.elf
'.de weg in één jaar a.f, als de maan in één maand. Deze weg wordt 
- evenals die van de maan en de overige planeten - bepaald door 
de vaste punten, die de hemel biedt: de vaste sterren. 

Door de waarneming daarvan en door het voorbjJtrekken aan 
hen door juist die bewegende hemellichamen, herkent men hun 
voortgang en kan men de weg volgen die ze gaan. Als de zon van 
de ene stil staande sterregroep naar de andere oprukt, bedekt hij 
ze, of zoals de uitdrukking luidt: staat de zon erin. De.ze ster
rengroep is dan - evenzo als de maan bij haar samentreffen met de 
zon - onzichtbaar d.w.z. ze bevindt zich overdag, tegelijk met de. 
zon, boven de horizon. Daar de zon in zl,jn cirkelloop twaalfmaal 
door de maan ingehaald wordt, vindt het samentreffen telkens in 
een ander punt plaats en heeft hij tot het volgende treffen steeds 
;een twaalfde van de gehele cirkel afgelegd. Daardoor, dus door 
,de loop van beiden wordt deze cirkel in 12 delen verdeeld, waar
:van de zon er telkens één in één maand, d.w.z. tot het volgend 
samentreffen met-de maan, doorloopt. Elk der twaalf delen wordt 
in de oud-Oosterse opvatting door samenvatting van de daarin 
staande vaste sterren als een unifol'lll geheel beschouwd en de be
treffende sterren worden als de zogenaamde beelden van de dieren
riem aangeduid. 

Vanwaar het denkbeeld stamt, dat aan de betreffende groepen 
de twaalf namen gegeven heeft en de afzonderlijke voorstellingen 
als tweeli.!lgen, stier, ram etc., met hen verbonden heeft, weten 
we niet. Binnen de duur van de oud-Oosterse cultuur zijn ze altijd 
aanwezig; de gehele indeling gaat tot veel oudere t.ljden terug 
dan onze kennis der geschiedenis (sinds ongeveer 3000 voor Chr.) 
'reikt. Voor een beschouwing van de mythe en baar versch,jJnselen, 
·in zoverre ze astraal ziJn, en voor het begrijpen van de mythe bin
!nen dit ontwikkelingspeil en binnen elke historische overlevering 
komt niet de vraag in aanmerkin&. hoe deze. voorstellingen zl,jn o~t-
staan en in hoeverre mogelijke resten van een naieve e.n oorspron
kelijke voorsteilingswereld daarin behouden zijn gebleven. Zover 
onze kennis reikt, bestaat de dierenriem en de Oo~terse mythe be
schouwt hem als_een even vaststaand begrip, zoals wiJ de elementen 
of de categorieen van het denken. 

De zon maakt elke ster, waarover hij heen trekt of die bij hem 
binnentreedt , onzichtbaar. HiJ is de zwarte macht, die de maan de 
dood brengt. Daarom verschjJnt hij astraal gezien terecht als de 

.macht van de onderwereld - zeer tegen ons gevoel, dat hem. als he
-mellichaam van de dag- of bovenwereld in aanmerking zou hebben 
late.n komen, en als zodanig geldt hij in de Babylonische opvatting. 

!Daar de maan in haar volle gestalte tegenover de zon staat , is z~ 
' dus in deze gestalte, due ale volle maan, het hemellichaam van de 
•bovenwereld . Zoals dus aan de zon de onderw~reld toekomt, zo komt 
de bovenwereld toe aan de maan. In de dagomloop is dus de midder
nachtsstand van een vollemaansnacht die stand, waar elk hemelli
chaam op z.iJn plaats staat e.n in bet bijzonder is het de vollemaans-
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De dierenriem. 
nacht van de winterzonnewende, waar maan en zon elk op hun plaats 
staan: de maan culminerend, de zon tegenover haar in de •onder
werald". De omgekeerde v.erhouding vindt bij de zomerzonnewende 
plaats. Daar. staat de maan in het. eigenljjke rijk van de zon en de 
laatste in dat van de maan. 

Maan en zon zijn tegenste.llingen. Op het moment dat de ene 
heerst., is de ander machteloos. Staat de. maan - altjJd als vo1le 
maan - op het hoogst in de winterzonnewende, dan staat de zon in 
bet laagsta punt van de gemeenschappelijke cirke.l, en omgekeerd • 
Daar zij echter de licht- of bovenwereldgodheid is, en ook aatro.
nomi sch het middags- of culminatiepunt van een b.émelliehaam het 
toonaangevende punt is, zo is het tijdstip waarop zj,1 heerst, dat 
van de volle maan tijdens de zomerzonnewende. De stand, welke de 
sterrenhemel dan inneemt, is de astrale normaalstand. (Een maan
jaar zou dus met de zomer- en niet met de winterzonnewende moeten 
beginnen.) BlJ. deze stand zJJn op de breedte van Babylon 5 dieren
riemtekens boven de horizon (dus •s nachts) zichtbaar, zeve.n on
der de horizon, of zoals men astronomisch zegt: nacht- en dagboQ 
gen() verhouden zich ale 5 :7. (He.t aantal grade.n, dat overeenkomt 
met de niet zichtbare dierenriemtekens doorloopt de zon overdag 
(ie overeenkomstig lang zichtbaar, dus 7x2 uur), de wel zichtbaren 
overeenkomstig (5x2 uur) in de nacht.) Bij ons ie het verschil 
veel groter en neemt naar het noorden steeds meer toe. Dat is de 
reden voor de indeling van het jaar in 5+1 - en niet 6+6 - maan
den en een overeenkomstige indeling van de dierenriem. Dit laat 
zich slechts .verklaren uit de Babylonische geografische breedte 
en deze indeling kan slechts op zo'n breedte ontstaan zjJn. In de 
getallensymboliek is daarom het getal 5 kenmerkend v.obr de maan 
en het getal 7 v.oor de zon, waarbij men er echter steeds rekening · 
mee moet houden, dat dit slechts voor de normaalstand geldt en 
dat elk he.melichaam en elke goddelJJke macht d.m.v •. z.jJn stand zjJn 
werking uitoefent; dus in hun tegendeel geplaatst tijdens hun om
lopen wordt de zon macht van de bovenwereld (dus -maanu) en wordt 
de maan macht Tan de onderwereld (zwart=•zon•). (De zevendeling 
is later aan de maan opgedrongen.) In de normale stand echter, 
komen de licht- of bovenwereldgodheden voor als vijf, en de vijan
dige godheden ale zeven. 

De zon legt schijnbaar dezelfde weg af als de maan, doordat 
hij in ~~n jaar door de twaalf tekens Van ae dierenriem loopt. Deze 
tekens word.en in drie rijken van lucht (Anu), aarde (Bel) en water 
(Ea) verdeeld, WllllrbJJ, op voorwaarde van de tweelingenberekening, 
het waterrJJk de tekens van wa.terman tot stier omvat. Gedurende de 
tijd dat de zon daarin staat, in de winter, is hij het minst krach
tig, de natuur is dood en de regen heerst. He~ oponthoud van de 
zon in het "watergebied" komt dus overeen met het oponthoud van 
de maan in de zon; zon en maan gelden dan als dood' en worden pas 
door het verlaten, hetzjJ Tan de. zon, hetzjJ "van bet water•, tot 
nieuw leven verwekt. Dus de maan wordt door de zon bedreigd, maar 
ook opnieuw uit hem g~bore.n; het~elfde geldt voor de zon en het 
water. Als beiden in elkaar overgaan, kan in een gegeven geval 
dat ook verwisseld worden. Als bijv. in een mythe het gouden water 
voorkomt, waarin de held onderduikt om daaruit weer te voorschijn 
te komen, of de •wateren ·van de onderwereld• uberhaupt goud zijn, 
is dus zon (agoud)=0nderwereld en water (•onderwereld) verenigd. 

~eDslotte geldt hetzelfde voor de overige planeten, die even
eens door de zon heengaan en daardoor hun •dood• vinden en in de 
"onderwereld• verblijven, d.w.z. onzichtbaar zijn. 

-·~~~~~-~~~~~~~~· .. ~ ... 
------
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Pleiaden en Hyaden. 
In de astrologische leer vindt men overal dezelfde krachten 

werkzaam; het is de tegenstelling van licht en duistenis, boven-
1 en onderwereld , leven en dood, maan en zon, die overal, dus zo
lwel in alle afzonderlijke delen van de hemel als in het gehele 
heelal, weer aanwezig blijkt te zijn. Z.O ook zowel in de afzonder
lijke dierenrie.mrijken als in de verschillende landen der aarde. 
Elk teken stelt op zich een geheel voor, waarin de beide heersen-

; de machten weer vertegenwoordigd zijn. Zo zijn de tweelingen (Cas
tor en Pallux), "Sin en Nergal"• d.i. JD8an en zon (of donke~ 
maan) e.n evenzo z.jJn in het. die.renriemteken van de god van Baby
lon, de stier, de beide hoofdgroepen de H,yaden en Pleiaden:omaaq 
en zon. 

Van deze beiden zijn de Pleia.den de groep met 7 aterren en de 
Byaden de groep met 5 sterren; beiden bevatten dus de beide getal
len van zon en maan. Ale de zon in de Pleia.den staat met de maan 

:erbij, die dus onzichtbaar is, dan war.dt de . maan weer zichtbaar 
als ze tot aan de Hyaden gevorderd is . Daarom komen de Hyaden in 
de Babylonische astronomie voor als maanstations, tentijl omgekeerd 
de Pleiaden de aon toebehoren. De zo.n staat dus in de Pleiaden 
•in zijn 111eest geeigende gebied, in zijn ~huis"; de maan staat 'in de 
Byaden in baar gebied. Daar het zevengesternt.e van de Pleiaden 
astrologisch hetzelfde is als da zon, zo is daarmee de verklaring 

1
van de "Zeven Bpzen" gegeven, die in de Babylonische mythologie 

1 zo.• n grote rol 11pelen en als macht, van de onderwe.reld voorkomen, 
welke dood en verde~ brengt, zoals de zon dat doet met de bij hem 
binnentredende hemellichamen, bovenal met de maan. De zevengodheid 
of de vertesenwoordiger van bet zevental is dus altijd de godheid 

1van de onderwereld of van de doo!i, t.erw:ijl omgekeerd het vijftal van 
de Hya.den de licht- of bovenwereld uitbeelden, die door hun binnen
treden in het gebied van de zeven hun ondergang vinden. Daarom 
laat de mythe bij voorkeur niet efén, maar vijf gestalten in de onder
,were.ld, de gevangenis, terecht kpmen. De vijf=maan~licht; de zeven: 
dood~nderwe.reld. Datgene wat de Pleia.den binnentreedt, vervalt 
tot de zonneinacht of' onderwe.reld en ie dood. De zonnebaan heeft 
vier hoofdpunten: die van de beide zonnewenden en van de beide dag-
1eveningen, die -0vereenkomen met de vie.r hemelsrichtingen. In de 
aangenomen normaalstand komen ze eveneens overeen met de vier maan
fasen. Deze vier punten zijn door de wederzijdse verhouding van equa
tor en zonnebaan (ecliptica) bepaald en staan n.iet vast, maar ver
achuiv.en (tengevolge van de beweging van de aardas) en wel in 72 
·jaar met. l!~n graad, in ongeveer 2200 jaar met ~efn dierenriemteken 
en doorlopen aldus de gehele dierenriem in ongeveer 26.000 jaar 
8J1 wel tegengesteld aan de loop van de planeten, c!u.s van oost naar 
west. Deze precessie van de dageveningen en daarmee van het nieuwe 
jaar maakte kalenderhervormingen noodzakelijk an moest vanzelf tot 
de onderscheiding van tijdperken leiden, die met het unieke van het 
astrologische en coamologieche denken in het oude Oosten een gewel
dige betekenis voor de totale wereld- en geschiedenisopvatting gin
:gen krjjgen. De opvatting, die alie dingen als correspondenties be
schouwde en elke ontwikkeling als kringloop bezag, die een· over
eenkomst zowel in het kleine als in het grootte had, moest als 
vervanging voor de maan- en zonneomloop grotere kri.J16lopen of tijd
perken aannemen, waarbinnen de verschillende onregel"atigbeden van 
de afzonderlijke natuurlijke omlopen van de hemellicha::ien zich ver
effenen. Dat zjjn cycli of' wereldjaren, zoals het zogenaamde Sirius
jaar van 1460 zonnejaren er één uitbeeldt, of de Babylonische saros 
van 600 jaar etc., alk volgens het gevolgde systeem. In hoofdzaak 
handelt bet zich daarbij altijd om de vere~fening - eerst van het 
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Drakenkop en drakenstaa rt. 
maan- en zonnejaar , àan van de overige planeter, en t enslo~ te ook 
van de hemel van de vaste sterren en zijn verho uding tot juis t de 
?laneten (zoal s bij het Siriusjaar het om Sirius en de zon gaat ) . 

Net zoals b~ de wederzijdse verhouding tus sen e~uato: en eclip
tica (vanwege de hellingshoek tussen beiden) , zo z:.;n ook de banen 
van de overige planeten aan schom.:nelingen onderworpen, wat tot het
zelfde versch.ijnsel voor hun omloop l eiàt . Het duidel~kst ~omt he t 
bij de maun naar voren. Haar baanvlak is net zoals het vlak ven de 
aarde tot àe ecliptica overgeheld en haar baan doorsnijdt àaaro~ 
net zoals bij de aarde de ecliptica in twee punten, die dus v~or 
de maanbaan hetzelfde zijn als de dageveningspunten voor de baan 
van de zon (d . w.z. aar de) . Ook deze punten staan niet vast , maar 
lopen net zoals de dageveningspunten door de gehele ecliptica 
heen . Dat gebeurt in ongeveer 19 jaar, zodat dus binnen àeze tjjd 
een vereffening van het maan- en zonnej aar plaatsvindt , in zover
re de nieuwe maan weer op hetzelfde punt en daarmee op dezelfde 
dag van het zonne jaar valt . Deze 19-jarige vereffening is de grond
slag van de zogenaa~de cyclus van Meton, die de naam drSE.gt van de 
man die de cyclus in At~ene invoerde . Want de cyclus was reeds in 
het oudste Babylonie in gebruik. 

Het sn~punt van de maanbaan met de ecliptica bij stijgende maan 
(van zuid naar noord ) wordt door de middeleeuwse a.stronocàe als 
~raKenkop , die va.~ àe dalende maan als drakenstaart aangeduid en 
de ze a;.;.nduiding wordt bij gelegenheid nu nog toegepast. He.s.r oor
spronb is natuurl~k van mythologische aard en verw~st naar de uit
beelding , volgens ...:elke bij maansverduisteringen , wan1 zij kent de
zelfde u itbeelding ook voor de overige planeetbanen en op astro
logische kaarten wordt voor elk der planeetbanen ook een verplaats
bare slang aan~ebracht, die als middellijn de baan van haar planeet 
doorsni,)d t , zodat dus kop en staart op de beide snlJpunten vallen. 
Daaruit volgt dus , dat elke planeet de strjjd met de draak heeft 
te è ~0~st~un; de kri:1Gloop van de ene planeet is juist het spie
gelbeeld van de kringloop van de andere planeet . 

~a~n, zon en àe vijf planeten zijn de eigenlijke verkoniigers 
van de &oddelijke wil of van de wereldordening; hun baan is het 
hemelse spiet;elbeeld van het aardrijk in onze wereld . De voorstel
ling ven de zeven klimaten van onze aarde , die tot in de i;.lddel
eeuwen :;iiddels de Arabieren de geografie beheerst heeft, toont 
duidel~k , dat dit ontleend is aan de zeven trappen van de dieren
riem , d . w.z. de o::iloopstrappen van de zeven planeten. iant dit 
.,.,·as niet i)ei;rond\·est op praktische ervaringen en kon dit ook niet 
zijn. De dierenrie::i is he t eigenlijke waarnemingsgebied van de as
trologische he::ielsleer en de wetenschap van het oude Oosten leidt 
voor alles haar lerini;en af van de verschijnselen van de dierenriem. 
Vol gens het b'ei:;inse l van de harmonie of correspondentie i:oet alles 
dat niet toecanÏ(elijk is voor direk te waarneming toch de versc~
ingsvor~en t onen of getoond hebben , zoals die daar voorgetekend 
zijn in het "Boek \·an de Hemel". 

De aarde met haur zeven klimaten en de dierer.ric:;i r:;e: z],ln 
zeven trappen zi,;n dus spiegelbeelden en ze worde!'l uit.::;ebeeld in 
de zeve:itreppige :;ikurrat of traptorens van de :3;lbylonis:::.!! tei:;
pels , die dus een ui tbeeldini; moe ten geven vun de ":0.:r c; .:.:.r ~n..ien" , 
d.i. van het aar:ise en hemel se aardrijk (dierenrie~) . Het ;.,'.,;: i pyr a
miden , waarin men in zeven om àe kern heenleide:1de en wel spi r::L:ll
vormig verlopende " trappen" tot aan de top na~r bov~ !'l ko~ baun , 
en waar men de god op zijn troon zittend kan denken , zoals de hoo6-
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De zeven trappen der ecliptica. 
ste godheid Anu of El op zijn troon zit; d.i. "god" in de noordhe
mel of in bet lucbtrijk, d.w.z. bet boven de dierenriem gelegen 
rijk, dus het aan de hoogste trede grenzende deel van de hemel: de 
luchthemel. 

De voorstelling van deze zeven trappen, die, zich vernauwend, 
naar boven leiden is zondermee.r begrljpelijk en door de verschillen
de omloopstijden van de zeven planete.n bepaald; de onderste trap 
behoort daarom aan saturnus, die de langste omloopstjjd beeft (JO 

. jaar), de volgende zich vernauwende 9irkels: jupiter (ongeveer 
' \2 jaar), mars, zon (d.w.z. aarde), venus , mercurius en maan. De 
hoogste trap behoort aan de maan, en is dus de volmaakte verschiJ
ning van de sterrenhemel. Het wezen van alle bijzonderheden der om
loopbanen wordt het duidelijkst getoond door de verschijningsvormen 
v:an de maan. 

Onze aarde en haar hemel zijn de zicbtbar.e, huidige wereld. 
Dese is ontstaan en ontwikkelt zich verder. Deze wereld is niet 
van de eeuwigheid af ontstaan en zal in baar verschijningsvorm niet 

, tot in eeuwigheid bestaan. Zoals de zeven cirkels naar boven lei
den, zo moet ook haar ontwikkeling op dezelfde voet tot een grote
re volmaaktheid van de wereld leiden, want de ontwikkelingsgang, 
die ze doormaakt, moet eveneens een afbeelding van de ontwikke
ling van al het zijnde uitbeelden. Onze huidige wereld is dus het 
produkt van zo'n ontwikkelingsgang, die vanuit de eeuwigheid in de 
oneindigheid, uit het niets tot de volmaaktheid voert; het wezen 
van deze wereld wordt bepaald door de plaats, die ze op deze weg 
inneemt; zoals de verdienste van de vrome pelgrim die een trappen
toren beklimt, bepaald wordt door de genade van de godheid, die 

:toebehoort aan de bestegen trede. De wereld ie in verscheidene 
' trappen ontstaan ·en z~ er ook nog verscheidene d.oorlopen voor ze 
op de top aankol!lt; ze staat dus 1n zekere zin op 4én der naar het 
voorbeeld van de dierenriem af geleide zeven trappen van het grote 
heelal, of ze is é4n der verschillende werelden, die elk zich ont

:wikkelen op é4n van deze trappen. Want elke hogere trap beteltent 
·ook een herschepping, tot de hoogste volmaaktheid, die van de god
heid, bereikt wordt. 

'lat voor de ruimte geldt, geldt ook voor de tijd. Het doorlo
pen van een trap door één der hemellicba;nen is de tijdmaat en daa.r

·door wordt de tijd gevormd - als uitvloeisel van goddelijke werking. 
Evenzo vele werelden als wereldtijd.perken, die natuurlijk als "corre
spondenties" verondersteld zullen zijn geworden van de uit de hemel -
lichamen af te leiden tijden. Bet zoveel grote wereldtlJdperken der 
ontwikkeling v.an het grote heelal er verstreken zjJo., evenveel 
.heeft ook onze wereld er reeds afgelegd in de kringloop van baar 
eigen bestaan, zodat het spiegelbeeld volmaakt wordt: aldaar, waar 
onze wereld in haar huidige ontwikkeling staat, dus in baar chro
nologische ontwilkeling binnen baar eigen bestaan, staat ze ook 
.op da overeenkomstige trap in de bele grote cosmoa. 

Bekend is de leer van de vier wereldtijd.perken(), die het 
Hellenisme middels Hesiodos overgenomen heeft en die dan in de 
klassieke overlevering eenzelfde soort rol speelt (Ovidius' "Meta
,morphgses") als in de apocali.ptische overleveringen van de bijbel 
;(Daniel). (Ze behoeven als resultaat van wetenscbappel~ke bereke
ningen niet hetzelfde te zijn als de astronomische tijdperken (die 
elk met &én dierenriemteken overeenkomen), en die we inderdaad 
.in de oud-Oosterse· historie kunnen vaststellen. In hoeverre bei
den door elkaar bepaald zijn kan hier achterwege gelaten worden 
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De mythologische uitbeeldingsvorm. 
en staat ook niet vast . Binnen de grondgedachte zijn er ook wel 
erg verschillende berekeningswijzen, d.w.z. verklaringen van de 
grondvoorstelling aan te nemen.) Volgens die leer heeft onze aar
de drie tijdperken doorleefd, "nu wordt het vierde doorleefd" . Vol
gens de leer van de correspondentie moet men aannemen, dat er dan 
nog drie tijdperken meer zouden moeten volgen, al.s de leer van de 
z~vendeling hier ten grondslag aan ligt . Evenzo goed kan echter 
een andere uitleg van het systeem met een eigen getal van de he
mel (hemelsgetal.) rekenen, waarvan vooral het getal negen, twaal.f 
en viJf, d.w . z . het getal van de planeten zonder maan en zon, in 
aanmerking komen. (De Etrusken kennen twaalf tijdperken (overeen
komend met de 12 dierenriemtekens), die echter niet deze tijdper
ken of a.eonen van onze wereld zijn, maar onderafdelingen van één 
van de~e aeonen . De voorstellingen daarvan z:ijn i.n bijzonderheden 
nog niet helemaal duidelijk.) De oud-Oosterse leer moet kiezen 
tussen bet getal. vijf en zeven, al naargelang de maan- of zonne
leer eraan ten grondslag ligt. Het ech:ijnt , dat de keuze op de 
maanleer gevallen ie , ale vertegenwoordiger van de oud-Babyloni
sche opvatting, want Hesiodos sch:ijnt het te verwachten vijfde tijd
perk als het laatste aan te merken en bij de grondlegging van bet 
pentagram met de vjjf planeten krijgt men de volgorde van de tijd
perken, zoals die volgens de matalen aangeduid wordt. 'lant deze 
v.olgorde ie: bet gouden tijdperk van Chronos-Saturnus, het zilve
ren, het bronzen en het huidige(), dat al.s het ijzeren gekenmerkt 
wordt. (He siodos: "Werken en Dagen" . - Het ijzer speelt in de oude
re opvatting geen rol en is daarom een latere uitwerking van de 
voorstelling.) "Zou i.k niet het vijfde geslacht van de mensheid 
beleven". Als in de volgorde van het pentagram met saturnue be
gonnen wordt - d.w.z. met de onderste trap vp.n de oudste wereld -
dan krijgt men: 1. saturnus:zon=goud; 2. mars:maan=zilver; 3 . ve
nus=brons ; 4. jupiter. Het metaal van jupiter staat niet vast -
tenminste niet volgens Babylonische opvatting, maar inderdaad is 
hij (Marduk) de regent en demiurg van de huidi.ge wereld en van het 
tijdperk van de heerschappij van Babylon met haar leer. 

Hiermee klopt dan precies de in het Babylonische scheppings
epos · neergelegde leer van het ontstaan der werelden. Want dLt 
schetst bet ontstaan van onze wereld in vier•trappen , waarvan de 
vierde trap de door Marduk-Jupiter beheerste ie. 

Het zijn cosmische gebeurtenissen die 4oor het wereldschep
pingsepos geschetst worden , en wel vanuit de bescbouwi.ng van de 
oud-Oosterse wereld met haar astral.e opvattingen en gegoten in 
een mythologische uitbeeldingsvorm. Ale epos wordt van bet middel 
van deze di.ghtsoort gebruik gemaakt , om de handelende gestalten 
i n een heroiscbe opvatting op te laten treden d . w.z . ze voor te 
stellen als heldengestalten of vermenselijkte goden. Daar tegen
over staat de zuivere mythe, die de goden als goden opvat en 
schetst en hun heersen en handelen niet vermenselijkt. Deze mythe 
zal daarom in het Babylonische epos, waar de goden voor alles 
as traal zijn, ook de astral.e opvatting benadrukken en steeds la
ten herkennen. 

Er is nog een andere vorm van bewerking van cosmische ge
beurtenissen: het leerdicht. Vok deze , zuiver abstracte of "we
tenschappelijke• wl,jze van bewerking van de stof en de vraag naar 
de oorsprong der wereld heeft haar vorm behouden en is voor ons 
in_een voorbeeld bewaard gebleven. We bezitten het begin van een 
poetische() uitbeelding van het ontstaan van het heelal, die af
ziet van elke belichaamde uitbeelding van de cosmische begrippen 
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De wereldscbepping in bet leerdicht. 
en voor alles afziet van elk i.ngrijpen door als personen gedachte , 
goddelijke gestalten, maar die volledig in de t~onaard van een 

1 leerdicht - zoals dat de oud-Griekse natuurfilosofie voortge-
' bracht zou kunnen hebben, o:f dat in Rome middels Lucretiu.s aan-
' wezig is - het ontstaan v:an de wereld v:an uit na tuurlijlce g': beur
' tenissen schetst en daarbjJ de aparte cosmische begrippen, ae ver-

schillende delen o:f "rijken• van de wereldrui.mt.e zuiver verstand.e.
lijk OP.!8-t zonder mythische personificatie in goden&estalten. 
(De poezie scbjJnt overal de oorspronkelijke uitbeeldin&svorm te 
zijn. Ook Rome en Griekenland kennen het leerdicht voor het bele
rende proza.) TerwjJl het. in de mythologie heet: Anu, Bel en Ea 
ontstonden en Sin, Schamasch en Istar werden geschapen (verwekt 
door de goddelijke ouders), heet het hier: Eridu en Babel ontston-

, den (vanuit het standpunt van de leer van Babylon) als begin der 
1 wereld, d.w.z. als eerst grondslag gedacht, die dan verder tot 
' de huidige aarde ontwi.kkeld wordt. Slechts Marduk, de god van Ba-

bylon komt voor ale enigste schepper, d .w.z. als iemand die de we
. reld ontwikkelt , maar pas als zijn wereld "ontstaan" is. De ver-
' schillende werelddelen worden daarbij met de namen van hun cult

plaatsen aangeduid - elke tempel stelt dat deel van de wereld 
voor, dat aan zijn god toebehoort: 

Het heilige huis, het godenhuis(), was niet op een vaste heili
ge plaats geschap.en, (De wereld als zetel en werkplaats der go
den, later een begrip als •Olymp".) 
Het riet niet ontsproten, de boom niet gegroeid. 
De steen niet gelegd, het :fundament() niet gebouwd, (De Baby
lonische paleizen en tempels staan op e.en kunstmatige verho
gin&. De bouw van het heelal, het "godenhuis", is het voorbeeld 
voor elk zo'n bouw, die een microcosmos uit moet beelden.) 
Het huis niet gemaakt, de nederzetting niet opgebouwd, 

5 De nederzetti~ niet gemaakt, het samenleven niet mogeli,!k ge
maakt, Nippur() niet geschapen, Ekur niet gebouwd, (Nippur, de 
stad van Bel. van de •Heer der Landen•, staat dus hier voor het 
•aardrijk• - zowel aan de hemel (dierenriem) als op de aarde. 
Alcur is de naam van de tempel van Nippur; deze moet het aardse 
aardrijk in het bijzonder vertegenwoordigen, terwijl Hippur ~eer 
bet hemelse aardrijk is.) 
Uruk:() niet geschapen, E-anna niet gebouwd, (Uruk en E-anna, de 
stad en de tempel met de cultus van Ista.r en van Anu, als ver
tegenwoordigers van het luchtrjjlc in dezelfde zin als Nippur 
van het aardrijk.) 
De oceaan() niet geschapen, Eridu niet gebouwd; (Het "waterrijk"; 
Eridu, de stad van Ea.) ~. 
Geen pennanente .plaats geschapen voor het heilige huis, het go
denhuis . 

10 De gezamelijke landen waren zee. 
De bodem van het eiland was een stroom van wate.r: 
Toen werd Eridu geschapen, Sagila() opgebouwd, (De naam van de 
tempel van Babylon: de zich uit de waterdiepte (als berg) ver-
heffende aarde.) . 
Sagila, dat bewoond wordt midden in de oceaan ·door Ungal-dul
azag(), 
("Koning van de heilige woning", de bijnaam van 14.arduk.) 

15 De Anunnak:i() werden tegelijkertijd geschapen, (De "goden" van het 
bovenste werelddeel (noord.hemel), die hier duid el.ijlt zuiver ab
stract voorgesteld worden.) 
De heilige stad, hun feestverblijf, werd heilig benoemd. 
l!arduk vlocht een rietenmat() op het water, (Als onderbouw voor 
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Het scheppingsepos van Babylon. 
een "ophoging", een "dam•, die met lagen riet en aarde opgehoogd 
wordt. Een dergelijk beeld wordt voorgesteld door de dierenriem 
boven de •oceaan• aan de hemel, het aardrijk op aarde. Men verge
lijke het ontstaan van het Tiber-eiland in de Romeinse legende.) 
HJJ maakte aarde en hoopte dat op de rietenmat. · 
Opdat h.lJ de goden een aangename verblijfplaats wou bezorgen, 

20 Schiep h.lJ de mens. 
Met de mens schiep h.lJ het mensengeslacht Aruru; 
Dieren van het veld, levendige, s~hiep h.lJ in het veld, 
WJ schiep de Tigris en de Eufraat op aarde, 
Hun namen ~ h.lJ met welbehagen. · 

25 Eras(?), halmen van het veld, riet en slingerplanten schiep hij, 
Het groen van het veld schiep hij, 
Bet land, de weiden en het riet; 
Het hert, haar jong, het kalf, het schaap, haar jong, het lam 
van de kudde, 
Vruchtboombeplantingen en wouden, 

30 Geitenbok en ga.zellenbok(?) •••••••••• ten het. 
De beer llarduk bouwde aan de rand van de zee een verhoging, 
Ket lagen van riet en aarde maakte hij dat, 
Een•••••••••••·•••••• liet h.lJ ontstaan, 
Riet schiep h.lJ en bomen schiep h.lJ, 

35 ••••••••••••••• schiep hij op aarde. 
WJ kliefde ste~en, een nederzetting bouwde hij, 
Een nederzetting bouwde hij en maakte samenleven: mogell,lk. 
IDJ. maakte Nippur, bouwde Ekur, 
HiJ maakte Uruk, bouwde E-anna. 

Tot zover ia behouden gebleven. 
Hier is dus afgezien van elke mythologische inkleding, slechts 

~arduk verschljnt als •demiurg", als scheppende god, in zo verre hij 
de ontstane wereld haar vorm en ordening verleent . Dat is echter 
niets anders dan de Babylonische wending t.a.v. de scheppende god. 
Het is niet de stad.god van Babylon, die uit de overige godenschaar 
gekozen wordt om de wereld te reg~ren, maar bet is Uarduk als het 
eigenl.ijke wezen van elke godheid uberhaupt. Het is slechts gebrek 
aan taalkundige ontwikkeling van de uitdrukking of - het opzette
lijk vervallen tot de algemeen begrijpelijke uitdrukkingswjJze, waar
door hier geen abstract godsbegrip ingevoerd. wordt. 

De tegenhanger hiertoe vormt het schepping~epos van Babylon, 
dat in zeven gezangen of op zeven tabletten in epische vorm het 
ontstaan van de wereld mythologisch uitbeeldt; het beeldt de jacht 
en de strijd van een godenschaar uit, waarvan elke god een cosmische 
kracht of een deel van het heelal. uitbeeldt. De diverse tabletten 
zljn uit tal.rijke brokstukken samengesteld, die afkomstig zijn van 
de afschriften uit de bibliotheek van Aspurbanipal en zich zon
der uitzondering bevinden in het Brits lllseum te ~onden. Het was 
de zeer verdiensteljjke G.Smith, die bij het begin van het onder
zoek van de Londense verzameling de aandacht gevestigd heeft op 
zowel deze tabletten als op de meeste stukken van de epische en 
mythische literatuur van de Babyloniërs. Voor zover ze nu weer 
ontdekt zjJn, zijn ze onlangs opnieuw en volledig door de ambtenaar 
van het Brits Museum !/'il.King uitgegeven en verduidelijkt. 

We kunnen uit een brokstuk van het zogenaamde Gilgamesch
epos vas tstellen, dat dit epos in wezen zijn vorm reeds in de tijd 
van de "eerste dynastie van Babylon" verkregen had en kunnen dat
zelfde ook zonder meer voor het scheppingsepos aannemen. Het ont-
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Berossus. 
staan moet dus wezenl~k eerder vallen en kan ook al tot de tijd 
~an "Sargon van Agade" bè.horen. In elk geval brengt het de voor
etelling van Babylon als de "navel", d.w.z. als hoofdstad en mid
pelpunt van de. wereld tot uitdrulcking en veronderstelt dus een 
overeenkomstiga betekenis van de stad van Liardulc in zowel wereld
~iJke als geestelijk heerschappij. 

Er bevinden zicp nog vele leemte.n in de tekèt, die het be
grijpen van de samenhang bemoeil~ken, De scheppingalegende, die 
door de voor de Seleuciden-koning Anti.oehoe 111 schrijvende priee
~er Berceaus in zijn werk over de geschiedenis van Babylon gebruikt 
i.e, schjjnt v.eler.lei dingen ge.boden te hebben die niet in on.ze ze
v.en ta.blett.en staan. Naar het behouden gebleven uittreksel te oor
delen, ie men geneigd te vermoeden, dat Berceaus een beschrijving 
gevolg heeft die minder naar epische details en meer naar de vorm 
'van het leerdicht neigt, hoewel het. mythologische karakter ook 
·behouden is. He.t luidt. als volgt in liet uittreksel, dat voor ons 
via Eusebius behouden is gebleven: 

"Hij (Berossua) zegt., da-t er eens een tijd was, dat alles duis
ternis en water was en toende.rt.ijd z:ouden wonderbaarlijke en eigen
aardig geliJken.'3.e en uitziende levende wezens bestaan hebben: men
sen met twee en ook vier vleugels en twee hoofden, met één li
chaam maar met twee hoofden, een vrouwelijk en een mannelijk, en 
tweeslachtig; manneljJk en vrouweljJk. (Vergelijk Pla.to's ontstaan 
van de geslachten door deling van dubbelslachtige wezens, die 
naar de hereniging (lie.fde) streven.) Evenzo andere mensen, de 
één met geitepoten en horens(), anderen met p~evoeten en weer 
anderen met. de ~chterkant van het paard en de voorkant van de 
mens: dus centaur ... achtig t~ beechol,lwen. (Vgl. de pan- gedaanten 
(Se'irim),) Ook stieren met mensenhoofden en honden met vier 
lichamen, die van achteren in één vissest~t uitkwamen en pa.al'
den met hondekoppen. Ve~ mensen en andere levende wezens met 
verschillend soortige gestalten v.a.p dieren. BoveJld.ien ook vis
sen, kruipdierèn e.n slangen en andere wonderbaarljJke levende 
wezens met onderling verwisselde gestalten. Van dezen bestaan 
afbeeldingen in het heil igdom v.an Bel. Over hen a.llen zou een 
vrouw gehee.ret hebben met de naam Cborka (een vervorming van 
"wmnu-chubur"), die in het Cheldeeuws ui;rf\Dlatn ge;ioemd · wordt en 
"zee" betekent en dezelfde getalswaarde heeft als Selene (maan). 

Toen allee zo geschapen was, is Bel gekomen en zou de vrouw 
doormidden gespleten hebben en uit baar ene helt't de aarde en 
uit haar andere helft de hemel gemaakt ~bben, waarbij hi,1 de in 
de hemel en op aarde levende dierep echter uit ae weg ruimt •• • • . 

Toen echter Bel het land onbewoond en onvruchtbaar zag, zou 
hij één der goden bevolen hebben hem het hoofd e.raf te slaan en 
het eruit stromende bloed met de a&,rde te mengen en mensen en 
dieren te vormen, die de lucht konden verdragen. Bel heeft ech
ter ook de hemellichamen, zoals zon, maan en de vijf planeten 
gevormd" . 

Eigenaardig ie in dit verslag het schetsen van de oerwezens, 
die in de nog niet in aarde en hemel gescheiden voorwereld leven; 
ee.n wereld die een chaot1ech kB.l'akte~ draagt. Ze komen overeen 

,met de elf monsters, die in het scheppingsepos de hulptroepen 
, zjjn van Tiamat , . maar z~ worden daar slechts b~ de naam ten to
nele gebracht en Beroesue schijnt van hen meer geweten te hebben. 
Ook worden daar velen genoemd (zoals schorpioenmensen), die hier 
niet vermeld worden. Volgens zijn verklaring volgt h~ de - als 
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De oerchaoe. 
wandechilde~~en aan te duiden - voorstellingen in Sagila, de 
tempel van uk. 

Voor het overige bestaat er geen tegenspraak tusse.n de bei
de voorstellingen; 1n hoofdzaak heeft Berossus dezelfde of inhou
delijk erg gelijkende documenten gevolgd, zoal.e wij ze ook bezitten 
en dit klopt ook met andere gegevens bij Berossus. 

He~ echeppingsepos begint met het oerbegin der dinge.n: 
•Toen daarboven de hemel niet bestond, 
Daaronder de aarde nog niet was; 
Toen Apsu e.n tegal.fjk baar medeheersende zoon, 
Mnmmu (en) Tiama:t, de verwekster van hen al.len, 

5 Bun water me~ elkaar vermengden; 
Toen de rietplaatsen niet nog verenigd waren en het riet nog 
niet groeide, 
Toen er nog geen god geboren was, 
Toen ze er nog niet waren en hun werkzaamheden nog niet uit
oefenden, 
Ontstonden er goden temidden •••••••••• 

1.0 Luchmu e.n Lacbamu kwamen te voorschijn •••••••••• 
Groot wei-den de tJ.)dperken ••••••••• 
Anschar en Kischar werden geschapen, bui ten haar ••••••••• 
Lang strekten de tJ.)den zich uit, er ••••••••• 
Anu., haar zoon, ••.•.•••.• 

15 Anschar Anu •••••••••• 
En Anu? •••••••••• 
Nudimmut (Ea), wiens va.der, verwekte •••••••••• 
Schrander en verstandig •••••••••• • 

In het begin heerst er chaos en in de chaos zjJn de drie god
heden nog verenigd in ~4n, en door deling van dit oerwezen ont
staan: Apsu, de vader, Tiamat, de moeder en J.iummu de zoon. De na
men· van de beide ouders bet.ekenen "oceaan" en "7.ee·11 , 7.e zijn door 
middel van hun vereniging, voor de scheiding in aparte wezens, de 
al.s water voor te stellen chaos. De zoon van hen beiden is Mummu. 

We hebben in de Griekse overlevering (bij Dama.scius: "De Prin
ci is") de v.erklaring behouden van de voorstellingen die hiermee 
en met de volgende genoemde godengestal.ten of cosmis~he begrippen 
verbonden zjJn. Het betreffende document gaat duideliJ!t terug op 
een met de oll:l.e gelijkluidende tekst: 

"De Ba.bylonieërs nemen niet ~~n oorsprong al.ler dingen aan, 
maa r twee: Taute en Apason, waarbij ze Apason tot de man van 
'?aute maken en de laatste echter moeder der goden noemen, Hun 
enige zoon is Monmis, die ik voor het geestelijk voor te stel
len heelal. houd, zoal.s da.t uit de beide elementen ontstaan is. 
Verder ie er uit hen een nieuwe generati e · ontsp:r.oten: Lache 
en Lachu en da.ama een derde : Kiseor en Assor. En daaruit dan 
het trio Ann, Illil en Aos. De 7.oon van Aos en Dauke is Bel 
geweest, die ze al.e de wereldbouwer bes chouwen•. 

Mummu ie daarop de met de zintuigen te begrijpen wereld, die 
uit de, door het menselijke verstand niet voor te stellen, chaos 
i s ont staan. Om de daarmee verbonden speculati es te begrijpen, 
moet men rekening houden met het bijzondere van de Oosterse weten
schap, die op een voor ons al.s speels aandoende wijze, woordover
eenkomsten voor het vormen ván filosofische uitdrukkingen ge
bruikt en diepdoordachte problemen in een vorm giet, die op een 
woordenspel lijkt. MWlllllU is de wereld, die het allereerst voor-
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Ruimte en tijd. 
stelbaar is , d.w.z . die een ruimte en een tjjd heeft, want bei
den zjJn voorwaarde voor het menselijke voorstellingsvermogen . Het 
woord "mummu" betekent in het Babylonisch "het weten", want "bij 
mummu• is de uitdrukking v:oor da.tgene wat wjj als een a.cademie of 
universiteit zouden aanduiden. Het begrippenapel met "voorstel
ling• en "'lerstand• wordt daarbij iet.s duidelijk. In het Arabisch 
is het gebruikelijke woord voor "weten": 'al.am. Daarvan is een 
afleiding "'llam•: "d.e wereld", en in het Hebreeuws betekent 
11 •a1Am": ,•da eeuwigheid". Met. andere woorden: van het begrip 
•weten• zijn de beide betakenissen a.f'geleid, die de oervormen van 
al het mense.lijke ~ en van elke menselijke voorstelling vormen: 
ere eerste ruimtelijke en chronolo8ische existentie. Dat ie geen 
toev&l. e.n zulke woorden z.ijn niet vanuit. het na.leve v:olkebewu.at
z.ijn geboren, maar ze zijn vanuit de uniforme leer van het 00 sten, 
bewust en -.etenschaP.pelJjk" tot stand gebracht, evenals de nieu
we»e wetenschappelijke uitdrukkingen. Ale men zich herinnert dat 
.het evangelie van Johannis voor het begin van al het ~de de 
Logos stelt (men herinnere ~ich Goethe'a Faustt), dan heett men 
de nodige idee-v.erbindingen, waarmee men bet wezen van de diep
zinn1 ge ov~rpeinzing. aanscbouwe.l.ijk kan maken: speculaties, die de 
wet~nde in een vorm heeft gebracht, die mogel.ijk een catechismus 
van de Babylonische wereldleer moet uitbeelden. Of zoals het ein
de van het epos luidt: 

•ze moeten begrepen worden, de opperpriester moet ze uitleggen, 
De wJ,Jze geleerde moet ze in de samenhang overdenken~ . - : 
De 'lader moet ze overleveren, z.e aan de zoon onderwjjzen, 
Het oor openen van de herder en de herdersknecht. (Een oppe.rste 
leraar een soort paus, is de bevoegde behoeder en duider van 
alle kennis. De leraren ("professoren•) verklaren en leveren 
deze lering over. De "vader" als hoofd van het gezin brengt 
het voor een ieder noodzakelijke - d.w.z. de •ca techismus" -
aan zijn verwanten, de kinderen en het udienstpersoneel" bij.) 

Uit de drie eerste wezens ontstaan twee verdere ugeneraties• , 
Lache en Lachos, Kissar en Asser. Dit zijn parallelverschijningen 
met de beide volgende "werelden• of ontwikkelingstrappen. Samen 
met Tiamat-Apsu (of 14ummu eventueel) beelden ze een drieheid en 
drie rijken v:an die oerwereld uit, die natuurlijk o:v.ereenkomen met 
de drie rijken in onze wereld: water-. aarde-(Kishor e.n Ansbor) 
an lucht.rijk (Luchmu en Iachamu-). 

De volgenda driehei d: Anu, lllil (En-lil ) en Aos (.f.a.) leidt 
naar be.kend terrein: het zijn gestalten, die in het pantheon en 
in de cultus van het Babylonische lev,en een plaat& hebben en uit 
het gebied van de filosofische speculatie geleidelijk in het ge
bied van de algemene voor~telling overgaan. Ze beelden in de eer
ste plaats een nieuwe wereld u.it, die zich uit die oerwereld ont
wikkeld heeft, die de eerste trede van onze eigen wereld vormt. 
Ken kan die nieuwe wereld met ee.n ~oderne opvatting het beste 
voorstellen als de wereld van de vasta sterrenhemel, die weer 
precies zo ingedeeld is als onze eigen wereld: het waterrijk 
(Ba"zuidhemel) • het. a.ardrijk (Enlil-lllil-dierenriem) en het 
luchtrijk (Anu=noordhemel). 

Elke nieuwe ontwikkeling gaat uit van onderen, ontstaat van
uit het waterrijk. Zoals Mummu. als zoon van Apsu en Tiamat wordt 
geboren, zo wordt ook de "schepper" van de laatste, onze wereld, 
d.w.z. juist onze wereld uit het wate.rrijlc van de Anu-Enlil-Ea
wereld geboren. 
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J.4arduk , de wereldbouwer. 
Deze wereld bestaat vooreerst slechts uit de drie rijken; er 

heersen nog geen andere krachten , geen leven , geen • samenleven", 
de goden hebben nog geen vast e woonplaats en ge.en • onbekommerd
heid", er. is niemand aanwezig die hen dient en niets "regelt" 
wat er ia , d.w. z . niets bepaalt plaats en tjJd. Dat alles wordt 
pas door de demiurg , de wereldbouwer Marduk, de zoon van Ea, 
georganiseerd. 

De wereld, die Mard.uk achaapt beeldt de vierde ontwikke
lingstrap uit; Apeu-'l!iamat v.ormen de eerste , Mummu met de beide 
anderen de tweede en de Anu- wereld is de der~e . De parallel met 
de wer eldtlJdperken is dus precies aangegeven. 

Elk van deze werelden heeît de volgende ontwikkelingstrap 
beraikt , doordat ze een kringloop aflegde , die haar hogerop laidt 
in de spiraal. Elke nieuwe wereld is een universum (een kring
loop) t Daarmee voert ze dus in het groot uit , we.t de planeten in 
het klein doen . Zoals de planeten, vooral de zon, in hun loop door 
de dierenriem door het waterrijk heen moeten om van daaruit tot 
nieuw leven t.e verrljzen, zo onts.taat ook alke nieuwe wereld als 
een opnieuw geboren worden "lan de oude uit het. be.treffende water
rijk. Het daarin duiken veroorzaakt een strijd met. het water , maar 
met de overwinning op èn de dood van die vijandige macht herwint 
de wereld nieuwe kracht . Het monster, dat de maan en de overige 
hemellichamen bedreigt , ie een "draak". Daarom v.e.rschijnen de god
heden van de waterdiepte , die door de godheid van de nieuwe we
reld - of van de nieuwe kringloop van de planeten - overwonnen 
worden, als draken of slangen; en wel zoals Apsu en Tiamat die 
reeds geslachtelijk gescheiden zijn , als mannelijk (draak, het bo
venste deel van de betreffende ontwikkelingstrap) en vrouwelijk 
(slang). Ze dreigen de hoger e ontwikkelingstra.p , die in zijn kring
loop weer binnen hun bereik komt, ter dood te brengen, ze "komen 
in opstand tegen de nieuwe goden, hun kinderen die nu heersen" 
en worden door hun jonge zoon overwonnen, die uit hun lijken een 
nieuwe wereld schept . Zo overwint de winter~on de waterdiepte, 
om daaruit voor een nieuwe zegetocht omhoog te stijgen; zo over
wint de nieuwe maan de zwarte macht , die de oude maan •gedood" 
had , daar zij met haar sikkel diens lichaam•splijt en eveneens 
voor haar t ocht omhoog stijgt , om hetzelfde lot te krijgen als 
haar voorganger : altijd komt er een nieuw leven voort uit de dood 
van het oude . 

Na het ontstaan van de derde wereld schetste het epos , dat 
hier verminkt ie , hoe de godheden van de oer.chaos de· verdringing 
uit hun heerschapplJ bitter ondergaan en plannen maken om de 
nieuwe goden uit de weg te ruimen. 

Apsu roept zijn zoon : (Z.ijn sukallu wor dt hier .~ummu genoemd , 
dat is de aan zijn vader gelijk zijnde emanatie , waarin deze in de 
nieuwe wereld doorwerkt en die tegelijk als zijn bode geldt , die 
door de vader gezonden wordt om zijn wil te voltrekken) . 

"Kom, naar Tiamat zullen we gaan. 
Ze gingen, voor Tiamat bleven ze staan. 
Ze beraadslaagden betreffende de goden, hun kinderen . 
Apsu begon en sprak, 
Tot de reine heilige Tiamat sprak hij : 
"Het kwelt mij, hun houding tegen mij , 
Overdag heb ik geen rust , ' s nachts kan ik niet slapen. 
Ik wil ze vernietigen, wil ze in stukken laten springen, 
Weeklasen zal er ontstaan, opdat wij rust hebben". 
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De oerchaoa tegen de wereldorde. 
Tiamat gaat op zijn plannen in en Mummu geeft verstandige 

raad, hoe men beginnen kan om tweedracht tussen de goden van de 
hogere wereld te zaaien. Ontroerd kust Apsu zijn talentvolle af-
stammeling . Hoe de raad uitgevoerd wordt, is wegens de onvolledige f 
te.ket niet duidelijk. (A.psu en Mummu warden in bet volgende tekst
gedeelte door T1amat "gevangenn . Misschien behoorde dat tot het 
plan, dat de goden op een dwaal spoor moest brengen . ) ~ de beer 
van de diepte en van de wijsheid. - die toch bet meeat nabij staat 
en wezensverwant is met de rebele.rende machten, bemerkt het gebeu-
ren en lijkt vooreerst met Anu te overleggen e.n deze t e vertellen, 
wat er gebeurd is: 

• ••••• goden, onze verwekkers hebben zich bewapend, 
Aan de zlJde van Tiamat trekken z.e ten strjjde, 
Tieren, smeden plannen en rust~n niet overdag en ' s nachts, 
Staan op ten strlJ.de, ra.z.en vol atrijdbegeerte , 
Scharen bijeen, rusten zich toe voor de strjjd . 
Moeder Chubur{), die allee schiep, (d.i. Tjamat., •11mmu chubur"= 
Omorka bij Berossus.) . 
H.ee.i't ben onweerstaanbare wapens gegeven, en geboren re.uzen
s.langen. 
Scherpe tanden hebben zij en scherpe klauwen, 
Met zowel gif als bloed heeft ze haar lichaam gevuld. 
Woedende monsters beeft z.e met vruchtbaarheid bedekt, 
Ze deed hen schrik aanjagen, doet z.e gelijk maken aan goden. 
Wie haar ziet, moet vallend zich neerwerpen(?), 
Haar lichaam moet rechtop lopen(?) haar borst zal niet dalen. 
Ze stalt •Bascbmu• voor, de woede:iiae slang en •Uichamu", 
De re11z.en-Umu, de woedende honden en de schorpioenmens, 
De ophitsende •Umu", de vismens en de ram, 
Die meedogenloze wapens droegen, de str.ljd niet vreesden, 
Kachtig in de aanval, onweerstaanbaar. 
Elf in totaal maakte z.JJ er aldus. 
Onder de goden was baar eerstgeborene, (Kingu is de eerstgebo
rene van de elf.) 
Ze heeft Ki.ngu verhoogd., en hem onder ben tot heer g_emaskt, 
ils leider van de groep, aanvoerde?: van de schare, 
Om. de wapens op te nemen en t en strijde te trekken. 
Ze vertrouwde hem de hoofdleiding van de strijd t oe , plaatste 
hen in heerserstenue(?). 

• 

"Ik heb jou uitgeroepen, in de godenschaar jou tot de heer gemaakt, 
Aan. jou de heerschappij over alle goden overgedragen. 
Jij zult de beer zijn, jij mijn enigste echtgenoot. 
Jouw naam z.al geprezen worden boven alle goden.~ 
Ze gaf hem de tabletten van het lot(), drukte die hem aan de 
borst: (De tabletten van de hogepriester, waardoor het " lotn van 
de wereld bepaald wordt., bet kenmerk van het heersersschap; urim 
en tummim.) 
•Jij, aan jouw order zal niet getornd worden, jouw bevel zal vast
staan. • 
Toen Kingu nu verhoogd was, de hoogste godheid verkregen. had, 
Bepaalden ze het lot (rolverdeling) onder de goden, bun kinderen." 

'?.iamat heeft nieuwe, aan haar wezen als draak of slang verwan
te monsters •gebaard" en wi.l met dezen de wereld veroveren en be
heersen. De neeratgeborene• daarvan, Kingu - ia hij de twaalfde of 
de op de eerste plaats genoemde "Bascbmu"? - ia tot de "hoogste 
god" en echtgenoot uit!erkoren. Hij moet dus dat zijn, wat Anu in 
de door baar bestreden wereld is. In de details komt weer de waar-
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De strijd tegen de monsters . 
neming van het parallelisme van de godenverso.hijningen naar voren, 
d.w.z. van de delen van het heelal. Tiamat had de resterende goden 
- werelden - met baar •eerstgeborene" J4iumnu voortgebracht en nu 
kiest ze weer de "eerstgeborene- tot baar echtgenoot. De incest 
van de moeder met de eerstgeborene (meestal van twaalf kinderen) 
is een vaak terugkerend motie.t in de mythe. De elf mOllSt.ere moe
ten natuurlijk bovenal gestalten uitbeelden, zoals die door de 
•waterdiepte• van de hemel, dus door de zuidhemel, getoond worden; 
maar daarbij is de parallel met de dierenriembeelden duidel.ijk vast 
te s.tellen. Want. van dez..e beelden worden e.r meestal elf ten tonele 
gev.oerd, daar er één immers altijd door de zon bedekt is (dit beeld 
zal - vgl. hierbav:enl- misschien overeenkomen met Kingu). De vol'
gende overeenkomsten zijn er: 

Be.achmu - stier 
woedende slang(~ - tweelingen, (Volgens de tweelingenberekening 
zou dit dus de "eerstgeborene" Kingu moeten zijn. Kingu als •echt 
genoot" van Tiamat is de •draak" aan de noordhemel, dus de slang. 
De tweelingen is het teken van de maan; er is hierboven reeds 
gescbre.ven over de verhouding van de draak tot de maan. Ki ngu ie 
het Sumerische woord voor "land"; Sin, de maangod, is de •grond
legger" van de landen en de steden.) 
Lacbamu - kreeft, 
reuzen-Umu() - leeuw, (Bl.ijkbaar de •reus.• Orion. ) . 
woedende honden() - maagd en weegschaal, (Twee beelden: de Grote 
en de Kleine Hond (Sirius).) 
acborpioenmene - achorpioen, 
ophitsende Umus() - boogschutter en steenbok, (Eveneens twee 
beeldent) 
vismene - vissen, 
ram - ram. 

De details van de symboliek en de correspondentie zijn nog 
niet overal duidel.ijk; het. samenvallen van diverse punten ie daar
e.ntegen opvallend. In hoofdzaak zal de gelijktijdige op- en onder
gang van de beelden -ian de zuidhemel de reden zijn voor de •corre
spondentie". 

De w1,jze van uitbeelden van de Babylonische epen laat niet 
altijd de samenhangen duidel.ijk herkennen. Het veronderstelt alge
mene kennis der materie en behandelt kort de belangrijke overgan
gen; details echter worden des te. breedvoeriger uitgemeten. Het 
tot nu toe gebodene vormt de inhoud van het eerste tablet. Bl,1 
het be.gin van het tweede schjJnt 'tiamat Apsu werkelijk met behulp 
van haar nieuwe helpers uit de weg geruimct te hebben, want de 
ware samenhang der dingen wordt nu 88Jl F.a. verraden: 

"Ea vernam deze dingen, 
Hij was erg bedroefd, zat neer in droefenis. 
De d98en vergingen, tot zijn onrust minder werd, 
Bij ging op weg naar Anschar, zijn vader.• 

Hij vertelt dit nu met epische breedvoerigheid en met pre
e.les dezelfde woorden, zoals in het eerste deel er v:an verslag 
is gedaan~ de komst en de wederwaardigheden van 'Iiamat. Anschar 
v.erzoekt hem dringend, de opstandelingen te bestrijden en neer te 
slaan en Ea gaat op weg. Bl,1 het aanblik van de verschrikkelijke 
gestalten echter maakt hij rechtsomkeert. Daarop wordt hetzelfde 
dringende verzoek uitgevaardigd aan anu: 

"Anschar sprak de volgende woorden tot z.l.jn zoon: 
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Marduk tegen T1amat • 
••••••••••• jij sterke atr.ljder, 
Wiens krachten groot zijn en wiens aanval onweerstaa.nbaar, 
Ga, ga naar Tiamat toe, 
Opdat haar geest tot rust komt, baar hart zich verzacht. 
ils ze echter niet naar jouw woorden luistert, 
Spreek dan ons beve.l tegen baar uit, opdat ze tot rust kome . 
Bij v~rnam de woorden van zijn vader Anachar, 
Bij gillg op weg naar baar, naar haar toe.. 
Am1 kwam daar aan, trad in de nabijheid van Tiamat, 
Maar hij v.e.rdroeg haar aanwezigheid niet en keerde om.• 

Nu biedt Karduk zich aan, de jonge zoon van Ea., om de str.ljd 
te. wagen en da opstandelingen neer te slaan. Vreugdevol wordt zijn 
aanbod aangenomen, maar hij maakt ee.n voorbehoud: 
~l s ik echter als jullie beJper, 
Tiamat bedwing e.n jullie red, 
Roep dan een vergadering bij e.lkaar en bepaal dan opnieuw het 
lot. (Een nieuwe wereJ.dordening.) . 
Ik zal dan vriendschappelijk bijeen zittend. in de Upschukinna, 
(Het vergadervertre.k van d;e goden in de hemel.) 
Met mijn woorden inpJ.aata van die van jullie, het lot bepalen. 
(De were.ldordening regeren.) 
Niets zal veranderd worden van wat ik schiep, 
Het bevel van m!Jn lippen zal niet te.niet gedaan worden en niet 
ve.rzwakt worden." 

Op het derde t ablet laat Anschar door zijn "boodschapper• alle 
goden bijeen roepen voor een grote bijeenkomst met een vaste agenda: 

"De goden tesamen moeten zich onderhouden en zich verzadigen 
in het gastenmaal, 
Brood zullen ze eten, en wijn mengen(?), 
Marduk, hun helper, zullen ze tot hun heer aanwijZen." 

Het verloop van zulke bijeenkomsten is dus altijd hetzelfde, 
precies zoals bjJ de oude Germanen: eerst wordt er gegeten en ge
dronken, men placht zich ook te onderhouden en dan wordt het on
derwerp van de agenda a!'gebandeld. 

Vaor de derde maal wordt nu hetzelfde herhaald, wat er tegen 
Tiamat gedaan dient te worden, als de •bood.schepper" van Anschar 
letterlijk het bericht aan de goden opdraagt. Dat neemt het groot
ste. deel van het derde tablet in beslag. ils de overige goden het 
bericht vernemen jammeren ze over de terreur van Tiamat en haas
ten zich om gevolg te geven aan de dringende uitnqdiging om naar 
de vergaderzaal van Upschuki nna te gaan: · 

"Al.le grote godan, die da wereld besturen, 
Traden binnen voor Anscbar en vulden de zaal, 
Kusten elkaar en stonden. bijeen, 
Onderhielden zich e.n zetten zich aan de maaltij1. 
~e aten brood en mengden(?) wljn. 
De zoete drank bedwelmde hun zinnen, 
Bij het drinken van de drank: werden ze vol in het lichaam, 
~ werden geheel dronken, bun hart werd grootmoedig; 
Ze droegan de were.ldleiding over aan llardult, bun helper.• 

De schets is van een regelrecht feestmaal: men komt bijeen, 
begroet de waard en daarna elkaar, men onderhoudt zich met el
kaar en gaat aan tafel zitten; er wordt gegeten en gedronken tot 
iedereen vol is en hiermee is de stemming geschapen, waarin al-
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Ma.rduk als godenkoning . 
les besloten wordt wat de slimme gastheer voorgesteld heeft. 
Het is niet gepast om kritiek uit te oefenen op de voorstellen 
van de uitgeroepen "bestuurder van het lot". De huisvader is 
degene die het meeste inzicht heeft in de familie en onder het 
patriarchale bewind bestaat er geen mening van de jongeren. 

Het vierde gezang schetst het regeringsbegin van de pas 
benoemde godenkoning en hoogste bestuurder der wereld: 

•ze zetten hem op de vorstentribune, 
Al.s heerser ging h.ij voor zijn vaderen zitten: (Al.s hofhouding 
staan z.ij. ) 
•Gij zijt de geëerde onder de grote goden, 
Uw positie is zonder weerga, uw ge.bod is Ann.u" (D.w. z. als 
van de hoogste god . ) 

Dat wordt nog verder uitgewerkt en vervolgens wordt er een 
eigenaardige proeve van zijn heersersmacht georganiseerd: 

•ze brachten een kleed binnen hun kring, 
Tot Marduk , hun eerstgeborene , spraken ze: 
• 11Uw plaats , o heer, zal zijn voor die van de goden. 
Als u beveelt om te vernietigen en te scheppen, dan zal. dat 
gebeuren . 
Uw bevel zal het kleed vernietigen, 
Beveelt u: "worde opnieuw" , dan is het kleed onbeschadigd." 
HjJ beval met z.iJn mond - verdwenen was het kleed , 
H.IJ beval het kleed terug - en het kleed was daar." 

Wat de betekenis van dit kleed en de hele proef is, is niet 
duidelijk : om gelijksoortige mythen of sagen ter vergelijking erb~ 
te betrekken, zou te ver voeren. Uit de proef zien de goden, dat 
hun nieuwgekozen koning instaat is de heerschappij uit te oefenen; 
ze huldigen hem nu als koning en overhandigen hem de onderschei
dingstekens van de koning: septer, troon en "palu" (ring?? , even
als het "onweerstaanbare wapen, dat de v11anden verplettert•. En 
hierop , nadat hem de positie als "heer• {Bel) der goden toegewe
zen was, "lieten ze hem een pad van heil en geluk gaan", d.w.z . 
ze wensten hem geluk op zijn weg. 

Marduk maakt zich nu gereed voor de strijd, om de hem overge-
dragen heerschappij tegen de rebellen te verdedigen. 

"HjJ maakte een boog en bestemde die tot wapen, 
Pakte een lans en bestemde die tot werpwapen, 
Nam een "mittu" en plaa tste die aan zijn rechter kant. 
Boog en koker hing hi,j aan zijn z,IJde, 
Zette e.en bliksemstraal voor zich neer, 
loiet een vlammende vuurgloed vulde hij die bliksem. 
H.1J maakte een jaagnet om da.erin Tiamat op te s luiten, 
Hij stelde dat net op bij alle vier windrichtingen, zodat er 
niets uitkon. 
In het zuiden, noorden, oosten en westen, 
Bracht hi,j het net aan, het ges chenk van zijn vader Anu. 
Hij schiep een boze wind, een verwoestende stormwind, 
Een vierwind , zevenwind, wervelwind, een onweerstaanbare wind, 
Hij liet de winden los, alle zeven die hij geschapen had , 
Om daarmee Tiamat te verontrusten en achter haar aan te stormen." 

Daarmee toegerust bestijgt hiJ "de strijdwagen", "spande het 
viergespan ervoor" en trekt ten str.IJde, waarbij hij nog de woorden 
van bezwering prevelt, die de toverkracht van zijn vj,jand bezweert 
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De v.ernietigi.ng van Tiamat. 
en hem zelf de zege verschaft; ook houdt hij het "kruid van de be
zwerin&" in de hand. illereerst stormt hij op Kingu a.1' 1 maar de 
mannelijke helft van de v.l,landige macht is ook in de strijd niet de 

- daadkrachtigste. K:lngu gaat ervan door e.n zjJn elf helpers zljn net 
zo weinig bereid tot de strjJd als bun aanvoerder. Slechts Tiamat 
heeft moed en bekrachtigt dat voor alles met woorden van •weer
spannigheid". llarduk antwoordt baar, waarbij hij Tiamat baar zonden 
voorhoudt; er v.indt dus tussen beiden, voor de strjJd met de wa
pens, eerst het ook bij de Homerische helden gebrui~e.lijke twist
gesprek plaats. Dan treden beiden aan voor de etrjJd: 

•Tiamat en de lasthebber der goden, llarduk, naderden elkaar, 
Ze trokken op tenetrjJde, naderden tot de. slag. 
Da.ar spreidde de heer z~n net uit en omsloot baar, 
De stormwind , die achter hem aan waa:lt, liet hij tegen haar los.. 
Toen Tiamat baar mond opende, om hem te verslinden, 
Liet hij de stormwind naar binnen, zodat zJj baar lippen niet kon 
sluiten. 
De sterke winden vul.den baar lichaam, 
Haar binnenste zwol op, baar bek blee.f openstaan. 
HIJ st.ootte met de lans, rukte baar lichaam uitéén, 
Doorsneed haar binnenste, verscheurde baar ingewanden; 
HIJ bedwong haar en vernietigde haar leven, 
Raar liJk wierp hlJ neer en trapte erop." 

Nu rent haar leger uitéén en de elf "helpers" slaan op de 
vlucht, maar worden door het hen omsluitende net tegengehouden 
en door .J4arduk "TaStgebonden~ Het&elfde lot treft K1ngu: 

"Hij bond hem vast en tesamen ••••• wierp hij hem in de gevange.nis . 
HIJ ontnam hem de tabletten van het lot, die hem niet toekwamen, 
Verzegelde ze met een zegel en klemde ze aan zijn borst.• 

Hierop keert hij zich tot het lijk van Tiamat, dat hij in tweeën 
splijt, om daaruit de nieuwe wereld te vormen: 

•De heer trad op het. lijk van Tia.mat, 
HIJ spleet baar schedel met zjjn scherpe wapen, 
Doorsneed baar aderen , baar bloed, 
En liet het door dà noordenwind naar het verborgene dragen. ------------------------------De romp deelde hlj, daar hij nieuwe plannen verzon: 
HIJ sloeg baar kapot in twee delen als een •ma.schdu-vis", 
Haar beide helften zette hij rechtop, maakte ze tot het dak van 
de hemel. 
HIJ maakte daarvoor een afbakening en stelde bewd:lcers aan, 
HIJ gaf hen opdracht, het water e.r niet uit te laten. 
HiJ stichtte zowel de. hemel als de beneden wereld, 
Plaatste die tegenover het oerwater, de woning van Ea.. 
De heer nam de maat van de vorm van het oerwater 
En hij richtte E-Scbarra() op, als paleis naar dat model, (E
scharra;ode hemel van de wereld van de vaste sterren, die dus 
volgens het model Tan de (eerste) oerwereld, dus als die· af
beelding daarvan gevormd wordt.) 
Het pa.leis E-scharra, dat hij als hemel bouwde. 
HIJ liet Anu, Bel en Ea. hun woonplaatsen innemen.• (De drie god
heden van de vaste sterrenhemel kr.IJgen elk hun rijk.) 

Het v~de tablet bevatte de verdere beschrijving van de orga
nisatie van de nieuwe wereld, vooral van de sterrenhemel in al 
haar details, want vooreerst zJJn slechts de drie grote rijken van 
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Vorming van de nieuwe wereld. 
Anu, Bel en Ea. onderscheiden, die echter nog in bijzonderheden 
uitgerust moeten worden. Van dit tablet , zowel als van de volgen
de tabletten zjjn echter verhoudingsgewijs slechts vrij kleine delen 
behouden gebleven: 

"H.ij schiep de standplaatsen voor de grote goden, 
Hemellichamen, gelijk goden, en de dierenriembeelden instal
leerde hij. 
HiJ bepaalde het jaar, duidde de grenzen aan; 
Twaalf maanden als hemellichamen, drie afdelingen voerde hij in, 
Volgens de dagen van het jaar grensde hij gedeelten af." 

De hemel wordt in twaalf gedeelten verdeeld voor de maanden, 
waarvan ervier tesamen worden genomen en een jaargetijde vormen 
(niet vier jaargetijden, zoals bij ons, maar drie zoals bij de G.rie
ken), overeenkomstig de drieheid van de "grote goden" (Anu, Bel en 
Ea. of maan, zon en venus) . Elke maand bevat haar dierenriembeeld, 
e l ke dag zijn gedeelte . Men vergelijke de woorden van de bijbel over 
het doel van de hemellichamen: "om voortekenen , tijden en jaren te 
bepalen". 

"Hij richtte de standplaats op van Nibiru, om zijn knopen te ken
merken . 
Opdat er niemand verdwaalt, niemand zich vergist , 
Stelde h.ij de standplaats van Bel en Ea. buiten hem," 

De Nibiru is het hoogste punt : in het heelal is dat de noord
pool , in de ecliptica het zonnewendepunt. Dit punt behoort aan 
Anu overeenkomstig zijn natuur als "hoogste god•. Het is de knoop 
waarin alles samenkomt , zoals het snijpunt van het gradennet. Eén 
betekenis ervan schijnt "navel" geweest te zjjn (de streng, of het 
knooppunt , de verbinding tussen het nieuwe en het oude leven), de 
Grieken en Arabieren spraken over de "navel van de aarde", als het 
punt van de aarde, dat correspondeerde met het Anu-punt . Elk natio
naal heiligdom maakt aanspraken erop om dat te zijn. Zo Delphl., zo 
Jeruzalem en in de Islam Bagdad. Naast dit punt wordt het vaste 
punt. van de beide andere grote godheden vastgesteld: voor Bel op 
de dierenriem, voor Ea in zijn hemel . 

"De maan liet hj,i oplichten, opdat ze de nacht verlichte, 
Hij bestemde haar als nachtlichaam, om de dagen aan te duid.an~ 
'"'Maandsgewijs , onophoudelijk, komt vanuit de (donkere) maanssch.ijf, 
(De nieuwe maan maakt zich schijnbaar los van de verdonkerde 
achjJf (de gestorven oude maan),) 
Bij het begin van de maand , komt ze op in het land, 
Straalt met de horens , om zes dagen te bepalen; 
Op de zevende dag halveert de schijf, 
Op de 14de moet ze elke maand de helft van haar loop berei ken. 
(Volle maan). 
Als Schamaach op de bodem van de hemel jou ziet; (De zon bij on
dergang.) 
•••••••• , licP..t achter haar op . 
Op de 21ate nadert de baan van de zon jou."• (Tot aan de volle 
maan verwijdert de maan zich van de zon, van daaraf nadert zij 
hem tot zij in zjjn licht verdwijnt (nieuwe mae n), staat op het 
zelfde tijdstip tegenover de volle maan, beiden "kijken" elkaar 
vol in het gezicht.) 

Van hier af ia de tekst verminkt; er zal sprake geweest zijn_, 
van het vaststellen v.an de overige grote hemellichamen , dus zon ' 
en venus en dan de planeten. Van het einde van het tablet zijn e~i-

-12-

. ~· ·- ..__ ..... ---:-·- -...... -~ . . ... ·- - -·.·-



De verheerlijking van JLarduk. 
ge gedeelten behouden, die ervan verbalen, hoe de boog die ~uk 
in de strijd voerde , onder de sterren of aan de hemel geplaatst 
werd. Datzelfde zal men ook van andere wapens kunnen aannemen. 
•Bo.ogster" en "lansster" zjjn de namen van de Grote en Kleine 
Hand (Sirius) . 

Van het aesde tablet is nog minder overgebleven. Daarin 
schijnt sprake geweest t.e. zjjn Va!l het scheppen van de mens , wat 
om de:r.elfde reden schijnt te zijn gebeurd al.s bij Berossus: de aarde 
was Toor de goden te leeg en eenzaam: 

•Toen llarduk het woord van de goden vernam, 
Was h.iJ bereidwillig en bedacht iets vernuftigs. 
Zich richtend tot Ea sprak h.iJ, 
Wat hij b.1J zichzelf overdacht, deelde hij hem mee: 
ldijn bloed :tal ik neman en beenderen zal ilt vormen, 
Ik wil de mens maken. die woont • ••• • • • " 

De rest ~ het tablet :t.s nog niet gevonden , van het zevende 
en laatste tablet is iets meer behouden. Het bevatte een opsommjng 
van Msrduk ' s • namen" of • eigenschappen•, die hem als heer der we
reld door de goden werden geschoilken. Daarin komt het grondidee 
van de Babylonische godsvoorstelling duidelijk naar voren: afhan
kellJk van de plaats die een hemellichaam inneemt , en volgen.s de 
werking, die ee:h god uitoefent, voeren ze een andere naam en ver
schljnen daarmee .als .andere persoonlljkheid . Zo staat achter de veel
heid van de godenverschijningen t och het godheidsbegrip. J.iarduk is 
de god der goden, maar h.iJ heeft vele openbaringsvormen of werkin
gen. Zo worden er hem hier vijftig toegeschreven, voor elke week 
van het jaar een andere (maanjaar van 350x4 dagen) . De laatsten 
7.JJn : 

"Nibiru is zijn naam, die in het midden staat , 
De ster van dé hemel , paden n:Jet hij vasthouden() (bewaken) , (Als 
noordpool. ) 
Zoals schapen weiden alle goden, 
Ze houden Tiamat geboeid in de gevangenis opgesloten, -- ------ --- ------ -- -Omdat h.iJ de aarde maakte en het uitspansel schiep , (De dierenriem) 
Wordt zljn naam, naar vader Bel , "heer der landen" genoemd . (Bel 
is oorspronkelljk heer der lanien (d . i . de dieren.riem).) 
Alle namen waarmee de goden hem noemden, 
Hoorde Ea en verheugde zich: 
• •De naam die zjJn vaderen ~oe=vol maakte , 
RIJ zowel als ik , Ea zjj zijn nacci. • 
De knoop van mijn lijnen() zal. l:..iJ dragen."" (D.w.z·. h.iJ moet op 
het punt zitten, waar alle li,;::en tesa.men lopen, die het rijk 
van Ea afgr enzen en indelen; :en denke aan het beeld van de pool , 
waarin de lijnen van het graad!l.et zich snijden . Abstract uitgedrukt: 
hij moet al mijn bevoegdheden uitoefenen.) 
~et de naam "Vljftig", werd door de grote goden 
Zijn vjjftig namen genoemd en ~kten zijn werken groot. " 

Ea is het uitgangspunt van elke ontwikkeling, Ldarduk is de 
zoon, de nieuwe bestaansvorm va:i Ea , zoals de nieuwe maan ook zo ' n 

·vorm is van de oude maan. In de kringloop keert h1J tot hem terug 
en heeft dan vijftig bestaansvor::.~n doorlopen. Ea is - zoals dan 
~arduk - de alpha en de omega, ::.et begin en het einde van elke ont
wikkel ing, het eind- en beginpu:.t van de kringloop . Het schrif t
t eken voor de god Ea is bet getalsteken voor één , da t tegel~k het 
teken van de hogere eenheid van het Babylo.nische sexagèsimaal sy-
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De mythe van de voorjaarsmaan. 
steem is van 60. 

· De wereldstr.ijd die hier geschetst wordt, heeft zijn model 
aan de jaarstrijd van de zon ontnomen. De zon voert in de winter 
str.ijd met de waterdiepte, waarvan Tiamat de naam draagt , en over
wint de waterdiepte in de lente . De tegenhanger daartoe zou de 
str.ijd met het vuur zjjn, de doorgang door het vuurriJk , dat bij het 
tegenovergestelde punt van de wereld ligt , daar, waar de vurige 
vlammen van de verschietende sterren, die nu, . in augustus , ten 
tijde van het tweelingen- en etiert.ijdperk, rond de zonnewende 
vielen, het 9 naar beneden vallen9 van het hemelse vuur laten 
zien. Berossus zegt, dat de wereld eens in het water ondergegaan 
is en dat. haar volgende ondergang in het vuur ze.l plaatsvinden. 
Dat zjjn ontwikkelingsperioden van de gereedziJnde were ld , van de 
door ltarduk georganiseerde wereld; de perioden laten zich echter 
weer e.ls parallelverschijningen zien. De zondvloed is de verwoes
ting o! vernietiging van onze wereld door het wate.r, en komt over
een met de bedreiging van het oude heelal door Tia.mat. Ook uit 
Tie.mat komt de wereld tot nieuw leven te voorschijn, om de yuur
brand tegemoed te treden. Het vuur speelt in de mythologieen 
eveneens een rol; Ragnarok uit de Germaanse mythologie is de we
reldbrand, die op het tegenover gelegen punt van de zondvloed 
plaatsvindt . 

De str.ijd met Tie.mat zou dus als strijd van de wordende wereld 
ook overeen moeten komen met een strijd met de vuurdraak, dus met 
Kingu. De gevallen, waar deze strj,jd in de mythologie en in het 
epos uiteen gezet is geworden, zal een ieder gemakkelijk herkennen. 

Dezelfde strj,jd voeren alle pla,neten, vooral de maan. De mythe 
van de voorjaarsmaan~ die door de "boze zeven" bedreigd wordt , is 
eveneens in Babylonie voor ons behouden gebleven. De ~boze zeven" 
zijn de Pleiaden, dat deel van de stier, dat ucorreepondeert a met 
de zon. Daarom hebben de Pleiade.n Schamaech, de zonnegod, als 
bondgenoot in de str.ijd t egen de hoogste van de drie regenten van 
de hemelsdam. Ook in deze strijd met de ·zeViJ?n of de macht van de 
ondérwereld - die ook ale draak of slang met zeven koppen zou 
kunnen voorkomen! - ie l.!.ardu.k de helper. Ale voorjaarsgod ie hij 
de weer opstijgende zon, evenals h~ de zich weer uit de donkere 
ma.a.nsch.ijf losmakende maan ie. Deze maan verschijnt ale sikkel en 
met bet eikkelzwaard wordt meestal de drakenstrijder uitgebeeld 
in de strijd met het monster: de sikkel heeft het lichaam van de 
duistere macht gespleten en tekent zich af tegen de donkere 
maanschijf. 

• 
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LEVE!j EN WERK VAl~ HUGO tVINCKLER. 

LEVENSSCHETS 

Hugo 'liinckler werd geboren op 4 juli 1863 in Gräi'enhainchen 
bij Wittenberg te Saksen. WJ stamde uit een oud Saksisch boeren-
geslacht. dat in 1815 naar Pruisen was verhuisd. ZJjn Saksiche BI- f 
komst was belahgrijk voor Winckler. WJ benaàrukte.. dat geheel !:n 
z.ijn st.jJl op de ·vo~gende schertsende wijae•1Sa.ksen is Ba.byloniep 
Pruisen is Aasyrie.• Zijn vader was de eerst.e die. uit de boeren-
traditie stapte en ambtenaar werd.. ZJjn moe.dar stierf toen hij vijf 
jaar aw:l was en het gemis in z.ijn jeugd van een leidende. moeder-
hand beeft voor ziJn gehe.le leve..n een pijnlijk gebre.k èetekend. H.ij 
had één zuster. maar de.sondanks heeft. hij zich altijd eenzaam ge-
voeld en ontoegankelijk opgeste.ld:·mèt zjJn leeftijdsgenoten heeft 
hij nooit kunnen opschieten. H.ij verdroeg de plagerijen en de aiwij-
zi ngen v.an andere kindere..n kalm. en met een ze.ka.re mi nacbting. WJ 
hiel.d niet van de kwidemental.iteit en van al.les wat op routine 
lee.k. Ih zijh eentje speelde hij wel. in de. vrije natuur. !118.À.r zijn 
spelletjes hadd~n een volstrekt persoonllJke uitdrukking, ~oal.s 
het met wil.de sprongen opvoeren van indianen-dansen. Later hield 
hij zich in z.ijn weten.schappelijke onde..rzoe.lcingen graag be.zig met 
de zin van kinderspelen, die al.s het ware door duue.nden jaren 
heen van kind op kind worden overgeër.fd: het was al.sof h.lj een 
compensatie zocht vdor dit tekort in zijn jeugdjaren. 

Zijn eigenljJke kameraden waren zijn boeken, vanaI het prille 
moment dat hij kon lezen. WJ toonde toen al. interesse voor de be
tekenis van de tal.en en bekwaamde zich later al.s een zeer veelzij
dig talenkenner. In zjJn disserta.tie schreef hij later ooit: "Het 
zou te ver voeren om al. de tale.n die ik heb bèstudeerd op te noe
men." Zijn zuster herinne..rde zich, d.at de tijdens de kerstdagen ge
kregen boeken door hem verslonden werden, met zjjD vingers in de 
oren, zodat de ierstliedjes hem niet stooz-4en. Het ouderlijk huis 
was erg muzikaal, maar Hugo nam geen deel daaraan. 
Op school ging hij ook zijn eigen gang, had een kritische opmer-

. kingsgave en een sarcastisch oordeel over andermans zwakheden. In 
de klassieke talen overtrof hij spoedig z.ijn leraren; aan wiskunde 
had hij echter een geweldige hekel . Met 18 jaar ging hij filologie 
studeren te Berl.ijn. Die eerste jaren van zJJn studentenleven toon
de hij tot verbazing van zljn vader en zuster belangstelling voor 
het so~iale- en gezelligheisleven. Hij bromde studentenliederen, 
maakte rijmelarijtjes voor bepaalde gelegenheden en schuwde zelfs 
de drinkgelagen niet . Met z~ zuster ging hij nota bene op scherm
les en zij verbaasde zich er 1ate..r over. dat het enkel bij kapotte 
kleding gebleven was, daar ze beiden geen grote handvaardigheid 
bezaten in deze edele vechtsport. 

Niet lang daarna kwam Winckler geheel in de ban van het spij
kerschriftonderzoek• Hij trok zich nu geheel terug en werd een een
zame , geslot.en man. Hij bouwde een eigen we.reld op met persoonlijke 
vormen en normen, waarbij hij niet lette op succes of op carrière
vooruitzichten. Zoals hij bezig ging om de aloude teksten in een 
wereld- historische samenhang te rangschikken. geleek hij op· een 
reincarnatie van een oude Assyrische koning, die de gebeurtenis
sen van zijn volk herbeleeft en de wetenschappelijke waarde ervan 
wil onderzoeken. 

Winckler ondervond vele uiterlijke teleurstellingen in zijn 
loopbaan als geleerde. ~oeizaam zocht hij z~n •eg en men verweet 
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-hem onmethodisch te werk te gaan. Hij creeerde zjJn eigen visie. 
uit de monumenten van de oudheid. Z.o merkte hlj een.s op: "Het 
oude-Oosten is mjJn methode." 

Nadat hlj al ettelijke publicaties het licht had doen zien, 
werd Winckler in 1904 tot buitengewoon ho~~~eraar in de filolo
gie benoemd. Bij die gelegenheid sprak hlj van de weinige ke
ren over zijn vader, in wiens ogen Wj onvoldoende ambitie getoond 
had om reeds eerder een carrià..i-e als wetenschapper op te bouwen. 
Tegen Jeremias, zjjn collega, sprak hlj toen de volgende woorden 
over zijn zwaar zieke vader: "Nu zal hij zich troosten en denken 
dat ik aan de eindstreep ben". 
Hij maakte het zjJn studenten niet gemakkel.ijk, want hij stelde de
zelfde hoge eisen aan hen als aan i.i.chzelf. Typerelld daarvoor is 
zijn uitspraak: "Reeds in mjJn jeugd gingen de sneltreinen te lang
zaam voor mjj." ZjJn grondigheid, scherpzinnigheid en virtuositeit 
in he.t best.ud.eren van de moeilijke, wetenschappelj,jke materie liet 
tich ook herkennen in zjjn gepubliceerde onderzoekmateriaal. Hij 
maakte onverwachte veronderstellingen e.n zocht verbanden tussen 
onvermoede gebieden. HlJ gebruikte daarbij een scherpe pen, waar
mee hlj de opvattingen van zijn tegenstrevers bestreed. Hij werd 
echter nooit persoonlijk, maar streefde er eerder naar de tegen
s.tander voor z.ijn denkbeelden te winnen. Hij maakte daarbij gebryik 
van onorthodoxe methoden~ in 1899 verscheen een .boek van Ch.hlucke 
"Vom Euphrat zum 'libertt, dat echter door 'ilinckler was geschreven 
onder de meisjesnaam van zijn grootmoeder. Het bereidde hem een 
homerische vreugde -als men uit het boek citeerde met de opmerking 
d.a t tiinckler beter te rade kon gaan bij M.Ücke: meestal ging het 
dan om passages, die z.ijn tegenstanders niet begrepen hadden. 

ZJjn wetenschappelijke disputen leidden er echter toe, dat 
zelfs zjjn intieme vrienden -tan het eerste uur zich van hem af
keerden en zich vjJandig gingen opstellen. Dit resulteerde bij 
Winckler tot steeds grotere verbittering en vereenzaming. 
Op z.ijn gebied, de :filologie en de Assyriologie, was hlj zijn tijd 
ver vooruit.. Slechts enkele mensen bleven over met wie hij een 
vriendschappelijke en wetenschappelijke rel.atie onderhield. Eén 
van hen was Alfred Jeremias. een Luthers theoloog, geboren op 
21-2-1864 en hoogleraar te Leipzig. Hij verbond de gedachten van 
het pan-Babylonisme van Winckler met het orthodox-Lutheranisme. 

~~e~~!~1~!~ ~o~:~~~ ~nd~eo~~~~~~t~s~v:~~!!~g~~n~,~~l~j;. 
Jeremias nu, trof Winckler in een periode, waarin hlj het meest 
verbitterd was en tegelijk in een crisis verkeerde aangaande zijn 
persoonlijke filosofie. Van het historisch-materialisme was Winck
ler naar het historisch-idealisme overgestapt. Jeremias sprak 
vooral Winckler's onbuigzame waarheidszin en zjJn hoogstaande ka
rakter aan. Ondanks de afwijkende opvattingen van Jeremias heeft 
dit nooit tot persoonlijke problemen geleid. Op het· gebied van 
de goàsdienst beschouwde Winckler zich als een heiden: "Ik heb 
vanaf nUjn jeugd slechts interesse gehad voor de wereldgeschie
denis tot aan het jaar één voor Christus". Hij kende echter let
terlijk de bijbel, evenals het werk van Goethe en Voltaire. 

Winckler was zeer huiselijk, hield van gezelligheid en was 
het liefst bij vrienden met hun kinàeren. Met kinderen kon hij aan
doenlijk omgaan door hen bijvoorbeeld Oosterse sprookjes te vertel
len. illjzelf is nooit getrouwd geweest. 
Hij wenste er ten ene male een voorne.:ne levensstijl op na te houden: 
hield niet van contact.en met het "gepeupel" en verafschuwde bij
voorbeeld het reizen per trein in de derde klasse. Desondanks stel -

-76-

- -··--·--·-- -··--·-~---·--- + ----------·-· ---·--

l 



de hij zich sociaal op ten opzichte van diegenen die hij mocht en 
soms geld nodig hadden: niets was hem dan teveel. 

Zijn gelukkigste tljd bracht hij door tljdens zijn onderzoeksrei
zen naar Syrië en Libanon, kortom het Midden-Oosten. De zon deed 
hem goed, hoewel hij dan meer last kreeg van migraine."Later speel
de reuma hem parten. Van zijn eerste reis naar Boghazkoi in 1906 
keerde b.ij echter doodziek terug, maar daar behaalde b.ij tevens 
zjjn grootste wetenschappelijke succes: de ontdekking van het ko
ningsarchief van de Hettietenboofdatad. Een ontdekking, die hij 
als bet ware had voorzien. 
Van toen af ia het een lijdensweg geworden voor Winckler. H.!J om
schreef z.ijn situatie zelf als een "matrassengraf", daar hij voort
durend aan het z.iekbed gekluisterd was. H.!J volgde verschillende 
kuren , maar die brachten geen verbeter~g. 
Toch wou h.ij nogmsal terug naar Boghazkoi, waar hij zlJn grootste 
triomfen bad gevierd. Tot twee maal toe zelfa, in 1911 en in_1912, 
vertrok hij onde~ zeer moeilijke omstandigheden naar Klein-Azj e . 
Maar allengs verslechterde zijn toestand, ondanks het feit , dat 
hij nu op het eind van zjJn leven meer algemene waardering onder
vond. Als op:ricbter TaD •Die Vorderasiati..acb.e Gesellschaft" kon 
hij het opbloeien van die vereniging nog meemaken, vanwege de bre
dere belangstelling voor dit terrein van Ollderzoek middels voor
al hem: Hugo Winckler. Zo stierf hij na een controverseel leven op 
19-4-1 913 te. Berlijn. 

Toen hij nog gezond was, bad Jeremias ooit een prtret van 
Winckler laten tekenen door een Berlijnse kunstenaar. Winckler 
schreef zelf daaronder: •I.m kebrende Kreise, wohjn geht die 
Reise? • Deze woorden hebben op velen betrekking, maar voor Hugo 
Winckler hadden ze een diepere betekenis. 

HUGO WINCKI.ER AI.$ 01IDERZOEKER. 
Reeds voor zijn dertigste bad Winckler een respectabel aantal 

publicaties op zjjn naam staan. Het waren hoofdzakelijk tijdschri.i't
art ikelen, waarbij vooral de vertaling en bewerking van de El-.Amarna 
teksten verme~ding verdient. Daar Winckler een specialist was op 
het gebied van het spijkerschrii't, dat hij net zo makkelijk las als 
iemand enders de krant, en de Semitische talen en dialecten geen 
probleem voor hem vormden, was hij de aangewezen man om de El-Amarna 
brieven t e bestuderen. In 1887 waren een reeks kleitabletten in 
Babylonisch spijkerschrift gevonden, wa.1..ke stamden ~t de veertien
de eeuw voor Chr. e.n die een briefwisseling te zien gaven tussen 
de Egyptische farao Ramses II en zijn Babyloni.sche tegenhanger. 
Met zljn encyclopedische kennis onderzocht hij dit nog onbestudeer
de materiaal. Bet resulteerde in een achtdelige uitgave , versche
nen tussen 1887 en 1895, en deze uitgave maakte Winckler tot een 
specialist op het gebied van de Babyloniach-Asyrische geschiedenis. 

• •• 
Dire!t daarna verlegde hij z~n belangstelling van Babylonie 

en Assyrie naar de geschiedenis van Israel4 met als resultaat het 
eerste deel van zijn •Geschiedenis van Israel•. H.!J verwerkte hierin 
tevens de informatie , die hij in de El-Amarna brieven was tegenge
komen. In dat boek, boewe-l grotendeels een verzameJ.ing van apart 
gepubliceerde studies , kwam z}Jn twjjfel naar voren ten aanzien van 
de juistheid van de oudsher gehanteerde onderzoekmethoden. 

Vanaf 1893 tot 1907 publiceerde h.ij in zijn door hem.zelf uitge-
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geven tijdschri.f't ''iltorientalischen Forschungen• de meest uit-
een lopende onderwerpen uit de oud- Ogsterse geschiedenis . Oude 
Zuid-Arabische , Phoenicische en Kanaanitische teksten , benevens 
alles wat te maken had met de politieke geschiedenis van het 
Tweestromenland en de naburige gebieden werd hierin gepubliceerd . 
Als filoloog - hij is zijn leven lang docent in de Semietische ta
len geweest , met sterk historische interesse - onderzocht h.ij op 
kritische wljze de bronnen betreffende geografische , chronologi
sche. en politiek-historische. onderwerpen. De toenmalige oDderlinge 
politieke verhoudingen in het Midden-Oosten hadden z.ijn meeste 
be-langstelling. Direkt in verband daarmee stonden de geografische 
problemen: de volksverschuivingen en de geografische nomenclatuur 
riepen nieuwe vraagstukken op . 
Met name onderkende h.ij hier het belang van de relatie tussen de 
theocratische constitutie en de feitelijke politieke ~acht . 

Het belangrijke hoofdthema in het werk van Winckler is het pan
Babylonisme . Het is een door 'Ninckler ingevo~rde term voor zjjn 
theorie, waarin h.ij stelde, dat de mythologieen van alle volkeren 
op aarde overeenstemmen en dezelfde grondgedachten uitdrukt.en . Dit 
vond ~an zijn oorzaak in het feit, dat ze allen ontsprong~n warell 
uit een gemeens~happelijke bron, die Winckler in Babylonie situeer
de . De Babylonische mythologie was in wezen astraal en aan alle 
mythen in de gehele wereld zouden astrale gedachten ten grondslag 
liggen. Dit idee vatte Winckler in 1896 op , nadat h.ij Eduard Stuc
ken' s boek "Astralmythen" gelezen h.84 . Stucken vond, dat de hemel: 
kaart de sleutel tot alle mythologieen ·was. De diverse verhalen, 
sagen en mythische brokstukken waren geen willekeurige verslagen 
van gebeurtenissen, maar er lag een stabiel systeem aan ten grond
slag, waaraan alles ondergeschikt werd gemaakt en dat direkt ver
wees naar de relatie tussen hemel en aarde, zoals dat uitgewerkt 
was in de Babylonische mythologie. -De opgravingen in Boghazkoi onder leiding en op ini.tiatief 
van Winckler ondernomen, mogen gerust als curiéus bestempeld wor
den . Daar , in het huidige Turkije , vond h.ij een reusachtige biblio
theek met kleitabletten. Winckler sprak na zijn vondst: "Alle er
varingen van mijn leven verzonken in bet niet. Daar stond nu wat 
men anders misschien bij wijze van scherts als vrome wens had ver
langd : de correspondentie tussen Ramses II en Hattusilis4 Hier 
was nu het beroemde verdrag verze.geld, dat men uit de hierogliefe 
overleveringen op de tempel.muur van Karnak kende en nu ook van de 
andere kant werd bevestigd". r.:aur zijn vondst hield meer in, want 
dit betekende dat hier tevens de hoofdstad der Hettieten gevonden 
was , waar de tot dan toe onontcijferbare z.g. Arzawa-brieven mee 
in verbinding konden worden gebracht . Sinds de vondst in Tell-el
A.marna werden deze brieven zo genoeod en nu bleken ze dus van 
Hettietische herkomst te zijn. i7inckler schreef zijn ervaringen van 
die 20ste augustus 1906 op en men vond die aantek~ning in zijn na
gelaten papieren: "Het waren zonderlinge gevoelens , waarmee juist ~ 
ik een dergelijk document kon aanschouwen . Het was 18 jaar geleden 
sinds ik in het toenmalige museum van Bulaq de Arzawa-brief van 
El- Amarna leerde kennen. Dest~~s had ik middels de aan het licht 
gekomen feiten, het ver!i:.oeden &euit dat ook het Ramses-verdrag 
wel oorspronkelijk in spij~erschrift kon zijn opgesteld . En nu had 
ik ~~n vnn de daarover gewisselde schrifuren in handen - in aller
fraaist spijkerschrift e.n goed Babylonischl Het was toch een merk
waardige samenloop in een mensenleven, hoe het bij een eerste be
treden van Oo~terse grond in Egypte ontslotene, nu in het hart 
van.. Klein- Azie zijn bevestiging vond . 
Wonde.rbnarliJk als een gebeurtenis uit een sprookje van 1001 nacht-
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en kon zo'n samenloop lijken - en tcxch z.ou het volgende jaar een 
nog sprookjesachtiger resultaat brengen: toen werden alle oor
konden gevondet) w~ar~ de tigurfµl weer OJ?cl,Oken, die J!l:î,1 1n O,ez.e 
18 jaren zó vaak hadden beziggehouden ••••• het was toe~ een merk
waardige verweving van onstandi.ghede.n in 4án mensenleven". ~o 
werd de vertaler e.n uitgever van de kleitabletten van EJ.-Amarna 
na 18 jaar ' tevens de ontdekker van het "correspondentie-adres", 
d.w.z.. het archief te Bogbazkoil 

In zijn laatste jaren prevaleerde blJ Winckler het. kunstz.innige 
en filosofische boven het historiscqe. Dit leverde een meer theo
retische en speculatieve benadering op, ~t niet weerhoupen heeft, 
dat h.lJ de •bevoegde" politiéke gescl;Uedkwldige werd van h.et oude
Oosten. Zijn publicaties droegen het kenmerk van een hermetische 
verwerk.ing van de stof. Hijzelf zei daarover: "Als ik schrijf, ge
voel ik mJJ als in e'en koortsto~atan~." ~ kon moeilijk eenmaal 
afgebroken artikelen weer opvatten e.n afmaken. 

W~ck~er zelf hield de ooncept~e van zijn oud-Oosterse wereld
beschouwing, het pan-Ba.bylonisme, v~or zijn grootste wete.nsoh,appe
l~e werk. Maar tegelijk besefte h.!J, dat ~euwe ontdekkingen, (Ui-

, dere i~t.e:ril!ret'atiea van bronnenmat~J.aal ·èn fj,lologischè llritiek, 
' het begrip 'van eri voor het. oude Oos~en slecht_s verdiepen en ver
dW.dellJkel\ kon, ~blJ ~t ~et onmo_gelij~ was, dat, ook zijn pan-
Bal>yloiîis~e. onderhevig ;ou zijn aan d,e tana des tl,jg.s. 1 

, . 

Na. de dood van Hugo \1inckl~r zijn ~r talloze publicaties ver
schenen, over de opgravi1;1gen in Bogbazkoi e.n over :tiet werk en de 
persoon van Winckler. De na~olge,nde!inventarisatie pretendeert in 
geen geval v~lledig te z.ijn: het is vooral bedoeld om. de geinteres
seerde lezer tot ba'Ç\dre~king te die.nen eri~ met de Babylonische 
myt~lo~ie als uit~SJ?unt, een verÇ.ere studie te maken. Het ka-
rakter van de literat~lijst is navenant. · , 

- Over cJ,~ persoon van. Win,ckl~ en z.ijn ;'unctioneren als weten
sch~ppe~ heóbe~ diverse auteurs een Qo.ekje openge~aan. Ludwig 
Curtius, ooit as_sistent van Winckler, scb,reef 'in zijn memoires: 
·~ had mij ~jjzo~Q.er ver~eugd op ~e sE\Dlenw,Qr.king mèt een oriënta
list, die 11' mJJ nie'\ anqera kon voorstellen dan als een zeer be
reisd. 1111\n. ~ ik was dan ook niet weinig verbaasd te Constantino
P.el: in '(inc~ler een alle~behalve indrukw~kend he~ te vinden, 
Wie het met z.ijn bruine, onverzorgde volle baard, het sporthemd 
met roÓd,Z..IJden koprg i;iat h.fJ droeg,, en zijn l§leinburge.J.lJk gedrag, 
dat nie,_ bij de ~rient pa.~te, wel aan alle~ ontbrak wat iemand tot 
een man van de wereld maakt. Hij WJ1..8 als Assyrioloog een voortref
felijk geleerde, die ~cht,r niet gesl~gd was, van de weinige leer
stoelen die er ~ex,i voor zjJn discipline aan de Duitse universi
teiten, er één te bekleden. l;l.ij .was vol wrok daarover tegen. allen 
die succesvoller war1µ1 dan h.!J. En. daar h.lJ toen reeds de ziekte 
onder de leden had, waarq.an ~la.ter sti~f, waren de reizen voor 
hem een grote inspanning. 
Waar daarin was h.fJ een echte Duitser, daar );l.lJ de beperktheid van 
z.ijn werkelijke bestaan door een theorie tQt een reusachtig rijk uit
breidde, waarin h.fJ naar hartelust deed wat hlj wou. Volgens de door 
hem uitgedachte pan-Babylonische ~ereldbeschouw!P.g stamde alles 
-,at op de wereld mooi en groot was, uit Babylonië en omdat de mo
derne b11man1sten nu de geboorte en wedergeboorte van de Europese 
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Geest van da Grieken herleiden, waren zJJ het, waarvoor z.!Jn diepste 
vijandigheid gold. Winckle~ bad, hoewel hij een hartstochtelijk anti
semiet was, Toor z.!Jn onderzoekingen al verscheidene jaren hulp van 
Joodse financiers te BerlJJn, die zich voor de oud-Oosterse studies 
interesseerden•. 

Lebm•n beschrjJf't de werkzaamheden van Winckler in BoghazkÖi 
als volgt: "BJJ zeli zat midden op de cita.delberg in een hut van 
takken en lover, hoed op het hoo!4, de nek beschermd met een doek 
en handschoenen aan, te jammeren en te klagen over de hitte waar 
hij niet tegen Jcon en over het eten dat hij niet verdroeg. H.1J was 
ui.telui tend gelntereeseerd in kleitabletten en als ou.d-!iloloog en 
kenner van epijkerechr~ten kon Winckler meteen vastatellen or ge
vonden f2'88Jllenten iats bJJz.onders bevatten". 
De karaktuschete d1.e Lebmann gee!t is al even ondubbelzinnig: 
"Winckler was een individualist zonder weerga, een onverdraaglijke 
brompot en vol wrokgevoelens jegens hen, die meer succes hadden 
dan hij. H.1J verstond de zeldzame kunst bij alle mogel.JJke en onmoge
lijke gelegenheden TjJande.n te maken. Onverdraagzaamheid jegens hen, 
die niet onvoo~elJJk ~ ideeen aangaande het pan-Ba.byloniS111e 
wilden aannemen. Gefrustreerd en ontgoocheld begroet' hij zich in 
spijkerschriftteksten en hoewel een ui.tmuntend Ass3[rioloog en ken
ner Tan Semietische te.len was hij een duidelijke antisemiet. H.IJ waa 
een ontevreden en onverdraagzaam man, maar de vervulling \fan z!Jn 
we.tenschappelijke leven heeft hij met grote dankbaarheid aanvaard"·· 

-Een uitgebreid verslag van de opgravingen in Boghazkoi onder 
leiding van Winckler kan men vinden in de boeken van Ceram en Zeh
ren. Ook z.IJ la.ten e.l geen ander geluid horen en men kr.!Jgt een 
goede indruk van de ontberingen en de primitieve aanpak van derge
lJJke expedities, waa.rbJJ bet een wonder mat heten, dat er soms bui
tengewone vondsten werden gedaan .• 
Vermeldë.ne.waard is verder nog het werk van Immanuel Velikovsky, de 
overleden, controversele universalist. Het buitengewone belang dat 
Valikovslq hechtte aan het gedrag van de planeet venus in de oude 
mythen, deed hem ook terecht komen bij de Babylonische ~hologie, 
en dus b.IJ Winckler, waar de drieheid van maan, zon en venus zo'n 
belangrijke rol speelt. Voor wie hier een uitstekend artikel over 
wenst te lezen, wordt verwezen naar het nog niet in het Nederlands 
verschenen werk van Al.tred de Graziat •!be Veli.kovs.lcy A:ti'air". 
Het desbetreffende artikel ie geschreven door Livio C.Steccbini 
en heeft als ti. tel: •cuni form ae.tronomical records and celeaiial 
instabili.~". 

• TalrJJke boeken, die handelen o~er opgra'9'1.ngen in en mytholo
gieen van Voor-Azie, bevatten wel enige passages, die gewiJd z.!Jn 
aan het werk Yan Winckler. Bet belang van z.!Jn ontdekkingen wordt 
erkend, bet problematische. karakter van zijn persoon eveneens. 
Nadien z.JJn er nog zovele opgravingen en ontdekkingen gedaan, denk 
aan de Dode Zee-rollen, dat Winckler's vijttig jaar durende aan
wezigheid OP. dit ondermaanse weer tot acceptabele proporties z.!Jn 
teruggebracht. Dit laatste. in vergelijk.ing met de destijds jubelende 
kri tieken va.n z.!Jn tijd- en geesteegenoten. 
Echter z.!Jn we~, en hij heeft reusachtig veel gepubliceerd en ten 
dele zelf uitgegeven, blijft een "!undgrube" voor een ieder, die de 
astraallllythologieche wereidbeechouwing der Babyloniere meeneemt 
in het onderzoek naar de herkomst en oorsprong van mythen en sym
boliek. 

J:.Bredenhoff 
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