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Inleiding
Noach heet hij in de bijbel, Atrachasis, Utanapishti of Ziusudra in Mesopotamië.
Hij wist met zijn familie en allerlei dieren de zondvloed te overleven. De goden
van Mesopotamië hadden de mensheid willen wegvagen van het aardoppervlak,
maar Atrachasis had het geheim van de goden gehoord en ontkwam in zijn grote
ark aan de vernietiging. Hij had de vernietigende kracht van de zee leren kennen.
Drie zeeën, grote kosmische waterreservoirs, kenden de Mesopotamiërs: de
zoutwateroceaan, die het grote eiland van de wereld omgaf, de zoetwateroceaan,

die zich bevond in de middelste laag onder het oppervlak van het wereldeiland –
alle rivier- en bronwater kwam daar vandaan – en het grote waterreservoir in de
hemel, waaruit bij overvloedige regen “water recht uit de tepels van de hemel
stroomde” [i] Van die oceanen was het leven van de Mesopotamiër afhankelijk.
Daarom had hij een band met water, vooral met het water uit het gigantische
kanalenstelsel voor irrigatie en transport. Die kanalen vereiste een organisatie, de
organisatie eiste op zijn beurt weer administratie en administratie vroeg om
schrift. Op deze indirecte wijze dankte de Mesopotamiër ook zijn schriftcultuur
aan het water.
Atrachasis had echter de vernietigende kracht van de zee als zondvloed leren
kennen. Vanaf de Oud-Babylonische periode (±1800 v.Chr.) worden er verhalen
verteld over een zeer grote overstroming in de vroegste geschiedenis van de
mensheid, de ‘zondvloed’. Met die zondvloed, water stromend uit de de drie
kosmische zeeën, wilden de goden de mensheid vernietigen. De goden beloofden
weliswaar dat ze de mensheid zouden sparen aan Atrachasis-Utanapishtim, maar
toch leefde de dreiging van de stormvloed voort in de voortekenhandboeken: “Er
zal een vernietigende stormvloed zijn en er zal hoogwater komen en heel het land
meesleuren.”[ii] Er is in administratieve documenten dan ook sprake van land
“door het water opgegeten”.
De grote rivieren Eufraat en Tigris met hun zijrivieren doorsnijden de alluviale
laagvlakte. Zo had de god Enki, de god van het heilzame zoete water en van de
rivier de Eufraat, het in de oertijd aangelegd.
[Toen in de oertijd] het goede lot bestemd was en de goden An en Enlil de
schema’s van hemel en aarde hadden opgesteld, [heeft Nudimmud (Enki),de grote
vorst], de heer met het ruime verstand, [Enki, van de goden, die het lot
beste]mmen, waarlijk de derde, [de grote wateren] verzameld en een vaste loop
gegeven. [De rivieren, die wel]vaart en goed nakroost verwekken, nam hij ter
hand; [de Tigris] en de Eufraat legde hij naast elkaar, hij liet hen water uit de
bergen aanvoeren. Dispuut van vogel en vis 1-7 (Sumerisch ± 1800 v.Chr.)[iii].
In het noorden van Mesopotamië was er in de oudheid direct bij deze rivieren met
hun zijrivieren een vruchtbaar gebied ontstaan, dat dankzij de regen en de
bevloeïing rijke opbrengsten kende. In het zuiden werd de Eufraat al vroeg
afgetakt als hoofdader voor een uitgebreid stelsel van kanalen en sloten voor de
irrigatie van de landerijen en het transport van mensen en goederen. Het
onderhouden van dat systeem van waterwegen dwong de Mesopotamiërs tot

samenwerken en tot het organiseren van dienstplicht. De hele organisatie van het
irrigatiesysteem was niet van menselijke maar van goddelijke orde. Voor ieder
onmisbaar deel in de keten van deze organisatie was er immers door Enki een
verantwoordelijke godheid aangesteld (Black 2004:215-225).
In het uiterste zuiden was er in de oudheid een prachtig landschap van rietbossen
en lagunes, waar een overvloed aan vogels en vissen te vinden was. Het was een
gebied dat langzaam overging in grotere watervlakten en uiteindelijk in de
Perzische Golf, zodat het begrip ‘zeekust’ vaak betrekkelijk geweest moet zijn.
Grotere schepen konden er moeilijk komen. Vandaar dat de grote zeeschepen
afmeerden op het eiland Bahrain, in de oudheid Dilmun geheten, om de
grondstoffen en koopwaar uit het verre India of Oman over te laden op kleinere
platte schepen.
Over dit overgangsgebied van zee naar land heerst de godin Nanshe. Zij krijgt
van de god Enki bij het uitdelen van de me’s, de goddelijke taken en
verantwoordelijkheden, de me van de lagunes met de vogels en de vissen
toebedeeld.
[De vrouwe …] varend op de reine zee, die [de vogels in de rietbossen (?)] heeft
gezet om te laten paren, de grote vloed van het grondwater, de verschrikkelijke
branding, de golf van de zee…., voortkomend uit het gebulder …. vrouwe van (de
stad) Sirara, moeder Nanshe, met als werkterrein de zee, het wijdse gebied, liet
Enki in dienst treden. Enki en de wereldorde 300-307 (Sumerisch ± 1800 v.Chr.)
In dit in de middaghitte koele landschap voelt de Mesopotamiër zich ontspannen
en op z’n gemak in z’n bootje temidden van de onmetelijke rietbossen en het
water. Spijbelende leerlingen verbergen zich er om te ontsnappen aan de slagen
van de leraar-schrijver, en ook opstandelingen op de vlucht begeven zich op
kleine bootjes in de moeraslanden. Geen enkel leger waagt zich immers in deze
wirwar van rietbossen, meertjes en sloten. In zijn beschrijving van rietbossen en
meren in de buurt van steden wordt de Mesopotamische dichter lyrisch:
Wat zegt hij (Enki) in de rietlanden? “Wat er groeit is fijn!” In de brede rietlanden
van Tutub ”Wat er groeit is fijn!” In de watervlakte van Kiritabba? “Wat er groeit
is fijn!” In het Adar van Akshak? “Wat er groeit is fijn!” In de rij van meren van
Enki? “Wat er groeit is fijn!” In het kleinste meer van Enki? “Wat er groeit is fijn!”
In de rietscheuten van Enki? “Wat er groeit is fijn!” In Ur tussen de kleine Gizirietstengels? “Wat er groeit is fijn!”. Reiger en schildpad 1-8 (Sumerisch ± 1800
v.Chr.).

1. De oeroceaan
De zee werd in de Mesopotamische mythen over het ontstaan van het heelal
gezien als een kosmische materie, een slang, die om het wereldeiland
heenkronkelt. In een oude ietwat duistere mythologische tekst uit ± 2400 v. Chr.
wordt de oceaan de grote gifslang genoemd, die water onttrekt aan het vasteland.
Met de ware, grootvorstin van de hemel, de oudere zuster van Enlil, Ninchursang,
met de ware, grootvorstin van de hemel, de oudere zuster van Enlil, Ninchursang,
had hij gemeenschap. Hij kuste haar. Met het zaad van een zevenling bevruchtte
hij haar. De aarde bulderde tegen de mushgiri-slang: “Grote rivier, jouw
kleinigheden (de waterstromen?) hebben mijn water weggenomen. In de kanalen
heeft de god van de rivier …” MBI 1 II 1-15 (Sumerisch ± 2300 v.Chr.).

Fig. 1 & 2. Krabbels met wereldbeeld
VAT 12772 Fara/Shuruppak (± 2600
v. Chr) Vorderasiatisches Museum
Berlin
Uit de periode van ± 2600 v.Chr., dus enige eeuwen voor het boven geciteerd
fragment, zijn enige krabbels op kleitabletten en afrollingen van cylinderzegels
aangetroffen, die naar de mening van F.A.M. Wiggermann heel vroege
voorstelling zouden kunnen zijn van het wereldeiland, omgeven door de oceaan
(Wiggermann 1996). De belangrijkste is een krabbel op een tablet uit
Fara/Shuruppak (fig. 1 & 2): We zien vier door elkaar lopende rivieren, de
voorlopers van de de wereld omgevende oceaan van de Nieuw-Babylonische
wereldkaart (fig. 4). Naast de rivieren zijn er vier hoekige paden (?) te zien die
mogelijk de uit koningsinscripties bekende vier wereldhoeken of wereldoevers
voorstellen. In het midden is het teken kur “bergland” of “dodenrijk” gegraveerd,
dat hier geïnterpreteerd kan worden als een term voor het wereldeiland, dat in
zijn binnenste het dodenrijk herbergt. Vergelijkbare krabbels vinden we ook op
andere tabletten uit Fara/Shuruppak, zoals in elkaar gedraaide slangen (fig. 3),

die zeer waarschijnlijk in verband gebracht kunnen worden met de slang
genoemd in het boven vertaalde fragment MBI 1.
In de oertijd voor het ontstaan van de wereld stelde de Mesopotamiër zich een
ongedifferentieerde massa water voor, nog niet gescheiden in zoetwater- en
zoutwateroceaan. Dit oerwater heet Namma en is een godin, de moeder van Enki.
In het verhaal Gilgamesh, Enkidu en het Dodenrijk wordt verteld dat Enki met zijn
boot op deze oeroceaan vaart.

Fig. 3. Krabbels van tablet VAT 9130
Fara/Shuruppak (±2600 v. Chr.)
Vorderasiatisches Museum Berlin
Het is nog niet in alle details duidelijk, wat dit fragment precies beschrijft. Het
gaat in ieder geval over de oertijd. Dat blijkt uit de aanhef Op die dag, op die
verre dag…. die gebruikt wordt om het begin van de kosmos aan te duiden. Het
meest waarschijnlijk is, dat de boot met de stenen het wereldeiland voorstelt dat
vaart op de oeroceaan om uiteindelijk stil te gaan liggen bij de kur “het berglanddodenrijk”.
Op die dag, op die verre dag, in die nacht in die lang vervlogen nacht, in dat jaar
dat verre jaar, toen de hemel zich verwijderde van de aarde, toen de aarde zich
afscheidde van de hemel, toen de naam van de mensheid werd gevestigd, in de
tijd dat An de hemel in bezit nam, dat Enlil de aarde in bezit nam, en aan
Ereshkigal de onderwereld ten geschenke gegeven werd, toen hij heenvoer,
heenvoer, toen vader naar het dodenrijk (kur) heenvoer, toen Enki naar het
dodenrijk heenvoer, toen de kleine met de heer werden meegevoerd, toen de

grote met Enki werden meegevoerd – de kleine waren handstenen, de grote
waren stenen, die het riet doen dansen – De bodem van de kleine boot van Enki
bedekten zij zoals (het schild van) schildpadden. Voor de heer vrat het water van
de voorsteven als een wolf alles op. Voor Enki sloeg het water van de
achtersteven als een leeuw alles dood. Gilgamesh, Enkidu en het Dodenrijk 1-26
(Sumerisch ± 1800 v.Chr.).
Ook in de grote hymne over Marduk als held en scheppergod Enuma Elish, ook
wel het Babylonische scheppingsverhaal genoemd, was de oerzee nog niet
gescheiden in zoet en zout water. Als de kosmos vol raakt met goddelijke wezens
ontstaat er een tweespalt tussen de oergoden Tiamat en Abzu en de latere
godengeneraties door het onstuimig optreden van de god Ea (+Enki) en zijn
verwanten. Ea weet Tiamat te bedwingen en betrekt zijn woning boven de abzu.
Daar wordt Marduk de verlosser van de goden geboren.

Fig.
4.
NieuwBabylonische Wereldkaart
op tablet BM 92687 ± 500
v.Chr. British Museum
Londen. Wereldeiland
omgeven door de ‘brakke
rivier’ d.w.z. de oceaan.
De puntige ‘eilanden’
(nagû) aan de overkant
van
de
oceaan

ondersteunen
hemelkoepel

de

Toen boven de hemel nog niet benoemd was, beneden de aardbodem geen naam
had, mengde hun eerste verwekker Abzu (zoetwateroceaan) en Mummu-Tiamat
(schepster-zee), zij die hen allen had voortgebracht, hun water door elkaar. Zij
waren nog niet van oeverland voorzien en nog niet opgevuld met rietbossen.
Toen er nog geen goden te voorschijn gekomen waren, geen enkele, hun naam
nog niet genoemd, hun geen bestemming gegeven was, werden te midden van
hen de goden geschapen. Lachmu en Lachamu werden te voorschijn gebracht en
kregen een naam. Voordat zij groot en volwassen waren, werden Anshar en
Kishar geschapen, boven hen verheven. Zij maakten de dagen lang,
vermeerderden het aantal jaren. Anum hun oudste zoon, was de gelijke van zijn
voorvaderen. Anshar maakte zijn eersteling aan zich gelijk.
Toen concipieerde Anum het beeld van Nudimmud (= Enki/Ea). Nudimmud was
de leider onder zijn voorvaderen, ruim van verstand, intelligent en sterk en
gespierd, veel meer dan zijn voorvader Anshar. Hij had geen gelijke onder de
goden zijn verwanten.
Zijn goddelijke verwanten spanden samen en zij maakten Tiamat onrustig toen
hun lawaai aanzwol en afnam. Zij brachten Tiamats ingewanden en de binnenste
watermassa in de war door hun speels gedrag. Abzu kon het lawaai niet
verminderen, en Tiamat was (angstig) stil tegenover hen. Hun daden vond zij
walgelijk en hun gedrag onaangenaam, maar zij spaarde hen. Enuma elish I 1-28.
Hij (Ea) vestigde zijn woning boven op de Abzu. Mummu bond hij stevig vast aan
een leidsel. Nadat hij zijn vijanden had gebonden en onderworpen en zijn triomf
over zijn tegenstanders had behaald, ging hij zeer ontspannen uitrusten in zijn
binnenkamer. Hij noemde die Abzu en wees de kapellen toe (aan de verschillende
goden). Daar vestigde hij ook zijn eigen ambtswoning. Ea en Damkina zijn vrouw
woonden daar op grootse wijze. In de schrijn van de lotsbestemmingen en de cella
van de plannen verwekte hij Bel (Marduk), de allervaardigste en wijste onder de
goden. In de Abzu werd Marduk geschapen, in de heilige Abzu werd Marduk
geschapen. Hem schiep zijn vader Ea en van hem raakte zijn moeder Damkina
zwanger. Enuma elish I 71-84 (Akkadisch ± 1100 v.Chr.)
Interessant is ook de beschrijving van het ontstaan van de wereld in een tekst uit

de Nieuw-Babylonische periode. De oertijd wordt beschreven als de volstrekte
tegenstelling van de op dat moment bestaande orde: er zijn geen tempels, geen
huizen, geen steden en is geen terrein waar de goden zich zouden kunnen
vestigen. Overal is er water, ongedifferentieerde zoute zee (tiamat). Vervolgens
wordt eerst de (oervorm van) Babylon-Eridu gemaakt en pas daarna maakt
Marduk het wereldvlot, waarop goden, mensen en dieren een plaats krijgen.
Bezwering. Het heilige huis, het godenhuis, was nog niet gemaakt op een reine
plaats. Riet was nog niet gegroeid, hout nog niet gemaakt. De tichel was nog niet
(in de tichelvorm) gelegd, de tichelvorm nog niet vervaardigd. Een huis was er
nog niet gemaakt, een stad nog niet gebouwd, een stad nog niet gemaakt, een
dorp nog niet aangelegd. Nippur was nog niet gemaakt, het Ekur niet gebouwd.
Uruk was nog niet gemaakt, het Eanna niet gebouwd. De Absu was nog niet
gemaakt, Eridu nog niet gebouwd. De vestigingsplaats van de heilige huizen van
de goden was nog niet gemaakt. Heel de wereld was zee, de bron in het midden
van de zee was een pijp.
In die tijd werd Eridu gemaakt en Esangil gebouwd, werd [het Esangi]l,
Lugaldukuga door hem, midden in de Abzu gesticht. Babylon werd gemaakt en
het Esangil voltooid. Alle Anunna-goden maakte hij tezamen. De heilige stad, hun
aangename woonplaats, gaf hij een verheven naam.
Marduk vlocht een rietvlot aan het oppervlak van het water. Hij schiep zand en
stortte het op het vlot. Toen hij de goden een aangename woning had laten
betrekken, schiep hij de mensen. Aruru maakte naast de goden het geslacht der
mensen en hij maakte de dieren, het wild in de steppe. Toen hij de Tigris en de
Eufraat had geschapen en hun plaats vastgesteld had, gaf hij hun mooie namen.
Rietstengels, rietscheuten, rietbossen, groot en klein maakte hij, het groene gras
van de steppe schiep hij. De vreemde landen bestonden uit bossen van riet en
biezen. (Hij liet) de koe met haar kleine, het kalf, de ooi met haar jong, het lam
van de schaapskooi (er weiden). [Ja in de tuinen en bossen liet hij wilde ooien en
rammen grazen. Heer Marduk legde aan de oever van de zee het strand aan, [ ]
plaatste riet op het droge.
… liet hij ontstaan. [Riet] schiep hij, bomen schiep hij…..schiep hij ter plekke. ……
en de tichelvorm vervaardigde hij. [huizen bouwde hij] en steden bouwde hij .
[Steden maakte hij] en dorpen stichtte hij. [Nippur maakte hij] en het Ekur
bouwde hij. [Uruk maakte hij] en het Eanna bouwde hij. [……]. CT 13 37 1-40

(Sumerisch-Akkadisch ± 500 v.Chr.).
2. De zoetwateroceaan
De zoetwateroceaan, de abzu “de overdekte zee”, werd door de Mesopotamiërs
gezien als de grote vergaarbak van alle zoete water onder de aarde in de
middelste aardlaag. De abzu is de oorsprong van alle zoete, heilzame water. Uit
de zoetwateroceaan waren in het begin van de geschiedenis de abgal’s, wijzen uit
de oertijd, half vis half mens, gekropen om de kennis van de god Enki/Ea door te
geven. Enki was immers de god van de witte magie die soms, zoals in de
zondvloedverhalen, tegen het besluit van de andere goden in, de mensen hielp
zich teweer te stellen tegen grote gevaren. Enki en zijn zoon Marduk zijn de
oorsprong van de magische kennis van de bezweerders en genezers.

Fig. 5. Zegelafrolling Sargonische
Periode. Opkomende zon(negod)
Enki in zijn E’engur – ± 2300 v.Chr

Fig.6. Zegelafrolling Sargonische
Periode. Enki in zijn E’engur met
Lachama-wezens. ± 2300 v.Chr
Enki woonde temidden van de abzu in zijn paleis, het E’engur “grondwaterhuis”.
(fig. 5). Dit E’engur wordt voorgesteld als een baldakijn-kapel (barag) met erover
stromend water als gordijnen. Daarbij staan op wacht de lachama’s, wezens met

gekrulde haren, die de branding symboliseren (fig. 6). De term engur “(zoet)
grondwater” wordt vrijwel synoniem gebruikt met abzu. De abzu wordt ook wel
vergeleken met een gietmal (ishgar “was”) voor de cire-perdue techniek[iv]; zoals
uit de kanaaltjes van de gietmal de hete was stroomt, zo stroomt het zoete water
uit de abzu.
Enerzijds is de abzu een groot waterbekken in de tempels[v]– de grote tempel in
de stad Eridu in het zuiden van Mesopotamië heette abzu, waarschijnlijk naar
zo’n groot reinigingsbekken dat de abzu symboliseerde – anderzijds worden de
abzu en het e’engur als een verborgen oord beschreven:
In die tijd lag de intelligente schepper van de ontelbare goden, Enki diep in het
grondwater(huis, waar de waterstromen vloeien – geen enkele god kon daar naar
binnen kijken – op zijn bed te slapen en hij stond niet op. Enki en Ninmah 12-13
(Sumerisch-Akkadisch ± 1800 v.Chr.).
3. De zoutwateroceaan
De Mesopotamiërs beschouwden de allesomringende zoutwateroceaan als de
grens van de wereld. De koningen van Akkad wasten bij het bereiken van de
Middellandse zee hun wapens in de zee ten teken dat zij de grens van de wereld
gekomen waren. Een koning van Mari, een stadstaat aan de middenloop van de
Eufraat, offerde aan de zee toen hij bij de Middellandse Zee was aangekomen en
liet zijn soldaten zich erin wassen[vi].
Hoewel de zee tamelijk ver weg was en in het dagelijks leven van de meeste
Mesopotamiërs een geringe rol speelde, werd de zoutwateroceaan in de loop van
de tijd steeds meer als negatieve macht opgevat. Vanuit de Levant, de kust van
Syrië-Palestina, waren in Mesopotamië verhalen doorgedrongen over de
dreigende macht van de zoutwaterzee jammu die had gevochten met de regengod
Ba’al[vii], maar het is niet uitgesloten dat ook het voortdurende gevaar van
verzilting van de akkers het negatieve beeld versterkt heeft. Dit negatieve beeld
culmineert in Enuma elish, het al eerder geciteerde loflied op de god van Babylon
Marduk waarin Tiamat wordt voorgesteld als een oermonster dat de jongere
goden bedreigt. In een van de mooiste gevechtsscènes van de Akkadische
literatuur wordt beschreven hoe Marduk zijn tegenstandster Tiamat verslaat en
uit haar dode lichaam de kosmos maakt.
De heer kwam dichterbij om te zien wat Tiamat van plan was en hij trachtte de
instructies bij Qingu, haar man, te vinden. Maar toen hij toekeek, sloeg zijn
bezonnenheid om in verwarring, werd zijn verstand uitgeschakeld en zijn

handelen lamgelegd. De blik van zijn goddelijke helpers, die hem ter zijde
stonden, werd vertroebeld, toen zij hun kampvechter en leider zagen. Tiamat
lanceerde haar bezweringsspreuk plotseling (‘zonder haar nek uit te steken’) en
haar lippen bleven vol valsheid en leugens: “Sta op van de plaats waar de goden
tegen u, heer, in opstand komen. Op hun eigen plek zijn zij bijeen gekomen! Staan
zij wel aan uw kant? “
De heer deed de stormvloed zijn grote wapen voor Tiamat oprijzen, die woedend
was geworden, en hij zond de volgende boodschap: “Waarom heb je aan de
buitenkant een vriendelijke houding, maar ben je van binnen volop bezig de
aanval in te zetten? Kinderen huilen als hun ouders wantrouwig op hen neerkijken
en jij, hun eigen moeder, wijst alle medelijden af. Je hebt Qingu benoemd tot je
echtgenoot. Hoewel het hem niet past, heb je hem aangesteld om het goddelijk
leiderschap uit te oefenen. Tegen Anshar de koning van de goden heb je kwaad
beraamd en tegen mijn goddelijke ouders heb je kwaad teweeggebracht. Hoewel
je leger in slagorde staat en deze wapens van jou naast elkaar klaarstaan, zet je
(toch) maar schrap en laten ik en jij strijd voeren.”
Toen Tiamat dit hoorde, werd zij razend en raakte zij totaal buiten zichzelf.
Tiamat schreeuwde wild van boven en ook beneden sidderde haar onderkant. Hij
reciteerde een spreuk en wierp voortdurend bezweringen op haar. Toen de
strijdgoden hun wapens scherp hadden gemaakt, kwamen zij dicht bij elkaar
Tiamat en Marduk, de wijze onder de goden. Ze begonnen een gevecht van man
tot man en naderden elkaar voor de strijd. De heer spreidde zijn net uit en
omsloot haar. De boze wind, die hij achter zich hield, liet hij in haar gezicht los.
Tiamat opende haar mond om die te verzwelgen, maar hij wierp de boze wind zo
dat zij haar lippen niet kon sluiten. De woeste winden bliezen haar buik op. Haar
ingewanden raakten geblokkeerd. Wijd opende zij haar mond. Hij schoot een pijl
af die haar buik openreet, sneed door haar ingewanden en haar hart doorboorde.
Hij bond haar en deed haar stikken. Neer wierp hij het lijk en ging er bovenop
staan. Enuma elish IV 65-104
Om de vleesklomp te verdelen en kunstige zaken te maken sneed hij het in
tweeën als om gedroogde vis te maken. De helft maakte hij tot een scherm: de
hemel. Hij spande de huid uit en stelde wachters aan. Hij gaf hen de opdracht het
water ervan niet te laten ontsnappen. Hij doorkruiste de hemel en inspecteerde er
de heilige plaatsen. Hij maakte een copie van de Abzu de woning van Nudimmud.
Hij nam de maten van de Abzu op en vestigde er zijn copie het Grote Heiligdom

Esharra. Het grote Heiligdom Esharra dat hij maakte, is (van ?) de hemel. Hij liet
Anum, Enlil en Ea er hun woningen betrekken. Enuma elish IV 136-146
(Akkadisch ± 1100 v.Chr.)
In de tiende tablet van de standaard-versie van het Gilgamesh-epos wordt vertelt
hoe Gilgamesh op advies van de waardin Siduri uiteindelijk de bootsman
Urshanabi aanklampt om met hem de gevaarlijke tocht overzee naar de
zondvloedheld Utanapishtim te maken. Utanapishtim woont immers aan de rand
van de oceaan op het eiland Dilmun (Bahrain) en van hem wil Gilgamesh het
geheim van de onsterfelijkheid horen. In deze beeldend beschreven episode van
het verhaal worden ongetwijfeld ervaringen van zeelieden die op de oceaan
voeren verwerkt zoals dieptepeilingen met ankerstenen (‘die van steen’) en
peilbomen. Het geeft ons een prachtig beeld van de gevaarlijke oversteek.
De waardin sprak tot hem, tot Gilgamesh “Er was nimmer een weg eroverheen, o
Gilgamesh en sinds de oertijd heeft niemand de zee kunnen oversteken. Degene
die de zee oversteekt is de krijger Shamash (zonnegod), Wie behalve Shamash
kan de zee oversteken. Gevaarlijk is de oversteek, de tocht is zeer moeilijk.
Daartussen zijn de wateren des doods, die de doortocht in de weg staan. Dus
Gilgamesh, (als) je eenmaal de zee bent overgestoken en als je de wateren des
doods hebt bereikt, wat zul je dan doen? O Gilgamesh, er is een zekere
Urshanabi, de veerman van Utanapishti en ‘die van steen’ zijn bij hem. Wanneer
hij in het bos een ceder van takken ontdoet, ga dan en vertoon je (aan hem).
Indien het mogelijk is, steek dan met hem over. Indien het niet mogelijk is, maak
dan rechtsomkeer. Gilgamesh Tablet X 78-91
Urshanabi sprak tot hem, tot Gilgamesh: “Je eigen handen hebben ervoor
gezorgd, dat je niet kunt oversteken. Je hebt ‘die van steen’ kapot geslagen en in
de rivier gegooid. ‘Die van steen’ zijn kapot geslagen en de ceder is niet van
takken ontdaan. Neem, Gilgamesh, je bijl in je hand, daal af naar het bos en kap
voor mij daar (hout voor) 300 vaarbomen van 5 roedes (5×6 meter). Ontdoe die
van takken, plaats er een knop op en breng ze ….. Toen Gilgamesh dit hoorde nam
hij de bijl in zijn hand en trok zijn dolk uit zijn gordel. Hij daalde af naar het bos
en kapte (hout voor) 300 vaarbomen. Hij ontdeed ze van takken, plaatste er een
knop op en hij bracht ….
Gilgamesh en Urshanabi gingen aan boord. Ze zetten het zeeschip in beweging en
voeren weg. Op de derde dag hadden ze (de afstand van normaal) anderhalve

maand gereisd, toen Urshanabi de wateren des doods bereikte, sprak Urshanabi
tot hem, tot Gilgamesh “…… Gilgamesh neem de eerste vaarboom, opdat het
water des doods je hand niet aantast, maar je het …. Gilgamesh, neem de tweede,
derde en vierde vaarboom! Gilgamesh, neem de vijfde, zesde en zevende
vaarboom! Gilgamesh, neem de achtste, negende en tiende vaarboom! Gilgamesh,
neem de elfde en twaalfde vaarboom!”
Na 120 roedes was hij door zijn vaarbomen heen, toen hij, Urshanabi, zich
uitkleedde en Gilgamesh zich ontdeed van zijn kleed. Met zijn armen maakte hij
een ra (om de kleren als zeilen te gebruiken).(?) Toen zag Utanapishti hem van
verre. Gilgamesh Tablet X 155-184 (Akkadisch ± 700 v.Chr.)
5. De zondvloed
Nergens wordt de oerkracht van de zee verwoestender en angstaanjagender
voorgesteld dan in de zondvloedverhalen van Mesopotamië. Het is opmerkelijk
dat het zondvloedverhaal pas omstreeks 1800 v. Chr zijn intrede doet in de
literatuur van Mesopotamië. Het bestaan van een Sumerisch zondvloedverhaal
suggereert misschien een oudere Sumerische zondvloedtraditie, maar bij nadere
beschouwing blijkt het Sumerische verhaal veel merkwaardige grammaticale
vormen te bevatten die wijzen op beïnvloeding door het Akkadisch.. Het ziet
ernaaruit, dat deze versie afhankelijk is van het Akkadische zondvloedverhaal
verteld binnen het raamwerk van het Atrachasis epos en dat dat verhaal
teruggaat op een ons nu nog onbekende Noord-Mesopotamische traditie.
Volgens het Oud-Babylonische Atrachasis-epos (Akkadisch ± 1650 v.Chr.) is de
wereld sinds de schepping van de mens zo vol geraakt dat de goden van het
lawaai niet meer kunnen slapen. Om de mensen uit te roeien besluiten de goden
een ramp te veroorzaken. Atrachasis wordt echter door de god Ea gewaarschuwd,
zodat hij kan ontkomen. De goden proberen het nog eens met nieuwe rampen,
maar telkens wordt hun geheim door Ea verraden. Uiteindelijk dwingen de goden
Ea met een eed hun plan niet nog eens te verraden aan zijn beschermeling
Atrachasis nu zij een verwoestende stormvloed op de wereld willen loslaten om de
totale mensheid te vernietigen. Ea verraadt het plan ditmaal niet aan Atrachasis
zelf maar aan de wand van de riethut waarnaast Atrachasis staat te luisteren. De
rietwand verraadt het weer aan hem, zodat hij zijn maatregelen kan nemen
zonder dat Ea zijn eed breekt. Atrachasis bouwt een grote boot waarin hij en zijn
familie met allerlei dieren weten te ontkomen.

Alle verwoestende stormwinden waren tezamen aanwezig. De stormvloed zwiepte
over de hoofdsteden. Nadat de stormvloed zeven dagen en zeven nachten over het
land gevaagd had en de verwoestende wind het grote schip heen en weer geschud
had, kwam de zon(negod) op, licht brengend in hemel en aarde. Ziusudra maakte
een luchtgat in de grote boot en de zon(negod) kwam het grote schip binnen met
zijn licht. Koning Ziusudra trad vol eerbied voor de zon(negod). De koning
slachtte runderen en een groot aantal schapen. Sumerisch Zondvloedverhaal
201-210 (Sumerisch ±1650 v.Chr.)
Later is dit zondvloedverhaal vrijwel woordelijk opgenomen in de standaardversie
van het Gilgamesh-epos tablet XI. Haast impressionistisch wordt ons in het
volgende fragment het opkomen van de allesverwoestende zondvloed geschilderd.
Zoals goden normaal gesproken de wereld ordenen en scheppen, brengen zij in
dit fragment in een orgie van verwoesting de wereld in totale chaos.
Nauwelijks lichtte de dag op, of er kwam een zwarte wolk opzetten vanaf de
horizon. Daarin donderde Adad. Shullat en Chanish (donderwolken) gingen
vooruit, zij, de troondragers, gingen door berg en land. De meerpaal trok Erragal
uit. Daar ging Ninurta om het stuwmeer leeg te laten lopen. De Anunna-goden
hieven fakkels op, door hun gloed staken zij het land in brand. De paniek om Adad
trok langs de hemel. Alle licht werd in duister veranderd. …het land werd als een
kruik gebroken. Eén dag [raasde] de zuiderstorm, met vaart blies hij, de
bergen…… Als de strijd ging hij over de mensen heen. Men kon elkaar niet meer
zien, niet waren de mensen te herkennen onder de hemel. Gilgamesh XI 96-112
(Akkadisch ± 700 v.Chr.)
Het water van de zoetwateroceaan geeft de Mesopotamiër leven, reinheid en
welvaart, maar het water van de zoutwateroceaan kan de akkers verzilten en de
oogst vernietigen. Het verwoestende water van de zondvloed zou alle leven
weggevaagd hebben, als niet één god het plan van de goden aan Atrachasis, de
Mesopotamische Noach, zou hebben verraden.
NOTEN
[i] Inscripties van Lugalzagesi 1 III 27-28 Steible 1982 II: 319. Zie ook Horowitz
1998, 262-263.
[ii] Uit de omen-serie Shumma alu.
[iii] Zie voor de belangrijkste Sumerisch composities in vertaling Black 2004 en
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/

[iv] Bij de cire-perdue techniek maakt men eerst een wasmodel van het te gieten
voorwerp. Daaromheen wordt de klei van de mal aangebracht. Men giet
vervolgens het gesmolten metaal aan de bovenkant in de mal en de door het
metaal verhitte was verdwijnt door de kanaaltjes aan de onderkant van de mal.
[v] Zie ook Enumaelish IV 136-146, hierna vertaald.
[vi] Sargon en Naram-Sîn, koningen van Akkad en Jahdun-Lim, koning van Mari.
[vii] Episode uit de Ba’al en Anat-cyclus een Ugaritische mythe over de regengod
Ba’al en zijn zuster Anat, die waarschijnlijk voor de kunstmatige bevloeïing staat.
Recente bewerking in Smith 1997.
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