Herhaling, parafrase en bewerking
in het Gilgamesh-epos ~ Het
ontstaan van de Oud-Babylonische
Akkadische versie
Herhaling van verhalen, teksten en andere
elementen komt in deze bundel op
uiteenlopende wijze ter sprake. Een
beschouwing over het Gilgamesh-epos
mag daarbij niet ontbreken, omdat het een
van de mooiste en oudste voorbeelden is
van herhaling en verwerking van oudere
verhaalstof tot een nieuw gecomponeerd geheel.
Het Gilgamesh-epos is ontstaan in de Oud-Babylonische periode in ZuidMesopotamië (± 1700 v.Chr.). Het is een groot literair werk, met spijkerschrift op
kleitabletten geschreven in het Akkadisch, een Semitische taal verwant aan het
Arabisch en het Hebreeuws. Het epos werd in de Mesopotamische
schrijversscholen overgeschreven en in bibliotheken bewaard. De twaalf tabletten
van de jongere standaardversie werden omstreeks 1850 door de opgravers van
Nineve ontdekt in de bibliotheek van koning Assurbanipal van Assyrië (± 650
v.Chr.). Toen bij de ontcijfering van de elfde tablet in 1874 bleek, dat die tablet
een beschrijving van het zondvloedverhaal bevatte dat in veel details op het
verhaal van het Bijbelboek Genesis leek, trok het Gilgamesh-epos wereldwijde
aandacht.
Sindsdien heeft het Gilgamesh-epos steeds sterk tot de verbeelding gesproken.
Een korte zoekactie op internet leert ons dat het epos enige malen bewerkt is tot
roman, kinderboek en toneelstuk en dat Gilgamesh en zijn vriend Enkidu vele
malen verschijnen in allerlei vormen van moderne kunst. Er zijn zelfs opera’s
gecomponeerd die op het Gilgamesh-epos gebaseerd zijn.
De kracht van het Gilgamesh-verhaal blijkt ook al uit de ongeveer 2000 jaar lange
traditie binnen Mesopotamië zelf en de uitstraling daarvan naar de

buitengewesten Syrië, Palestina en Anatolië.[1] Sinds de laatste standaardeditie
van Andrew George uit 2003 hebben we een vrij compleet beeld van de
wordingsgeschiedenis van de zogenaamde (Jong-Babylonische) standaardversie
van het epos. In de oudste traditie hebben we te maken met aparte verhalen over
Gilgamesh in het Sumerisch. Sommige van die verhalen worden niet lang na hun
ontstaan opgenomen in één groot Akkadisch epos (± 1800 v.Chr.). Sîn-lēqiunninni, die omstreek 1100 v.Chr. leefde, creëerde daaruit de standaardversie
van het Gilgamesh-epos.
De wijze waarop oudere versies van de Gilgamesh-verhalen worden opgenomen in
jongere versies, al dan niet herhaald of bewerkt, geeft ons een prachtig voorbeeld
van wat er in een literaire traditie van 2000 jaar kan gebeuren. Ik zal hier eerst
de oudste vermeldingen van Gilgamesh behandelen en dan laten zien hoe de
aparte Sumerische verhalen verwerkt worden tot één samenhangend Akkadisch
Gilgamesh-epos van de Oud-Babylonische periode.
De vroegste sporen van Gilgamesh
Al in de oudste versies van het epos wordt Gilgamesh ons voorgesteld als de
koning van Uruk. Volgens regel 112 van de Oud-Babylonische versie van de
Sumerische koningslijst, ontstaan in een veel latere tijd (± 1900 v.Chr.), zou
Gilgamesh in de vroegdynastieke periode geregeerd hebben, terwijl in een oudere
versie van die lijst Gilgamesh en de Uruk-dynastie niet vermeld worden
(Steinkeller 2003). Er is tot op heden geen koning van Uruk met die naam in de
inscripties aangetroffen. De twee elementen van de naam echter, ‘nieuwe loot,
ouder familielid’ (bilga/gilga ) en ‘jonge held’ (mesh), komen regelmatig voor in de
namen van die periode. Wel wordt de naam van een godheid Gilgamesh vanaf
omstreeks 2500 v.Chr. aangetroffen in votiefinscripties, godenlijsten, offerlijsten
en persoonsnamen in Zuid-Mesopotamië. De namen van opponenten en
medestanders van Gilgamesh die bekend zijn uit de Sumerische verhalen, zoals
Akka en Enmebaragesi, zijn daarentegen wel bekend van votiefinscripties van die
tijd. Andere legendarische koningen van Uruk die in de latere Sumerische epische
gedichten worden bezongen, Enmerkar en Lugalbanda, worden niet als goden,
maar als mensen genoemd in de vroege teksten. Enmerkar is een exemplarische
koning in een archaïsch oefenboek voor het schrijven van tribuutlijsten (± 3000
v.Chr.) en Lugalbanda is de hoofdrolspeler in een sprookjesachtig verhaal over
zijn contacten met de buitenlandse godin Ninsun (± 2500 v.Chr.). Dat laatste
verhaal is daarom zo interessant, omdat Gilgamesh in het latere epos de zoon van

Lugalbanda en Ninsun wordt genoemd. Kortom, de namen uit de omgeving van
Gilgamesh komen wel voor in de inscripties van de vroegdynastieke periode, maar
Gilgamesh zelf wordt alleen als godheid en niet als koning van Uruk vermeld.
De Sumerische Gilgamesh-verhalen uit de Ur
III-periode (± 2000 v.Chr.)
Onder de literaire tabletten uit de periode van
de derde dynastie van Ur die in de tempel van
de godin Inanna te Nippur zijn aangetroffen,
bevonden zich ook drie fragmenten met de
oudste Sumerische Gilgamesh-verhalen. Eén
van die fragmenten bevat een tekst die
overeenkomt met het ongeveer tweehonderd
jaar later opgetekende Gilgamesh en de
Hemelstier (zie hieronder). Het tweede
fragment waarin Gilgamesh genoemd wordt, is
echter te klein om het te kunnen plaatsen. Het derde fragment is niet direct in
verband te brengen met latere verhalen, maar de in het verhaal genoemde
speelplaats kan men in verband brengen met de speelplaats in Gilgamesh en het
dodenrijk (zie hieronder). Het meisje Ninduganizi dat in dit fragment wordt
genoemd is onbekend in de latere literatuur. Omdat dit fragment (6N-T450) niet
erg bekend is, laat ik hieronder een vertaling volgen.
Als… kletterde het (de speelplaats ?) in zijn richting.
Als een geit, van haar bokje gescheiden, maakte het lawaai in zijn richting.
Hij (Gilgamesh) betrad de speelplaats.
Met de meisjes daar speelde hij, met de jongens daar danste hij.
Ja, waarlijk op die dag was daar iemand (een meisje) – wier naam was
Ninduganizi –
die Gilgamesh, de heer van Kulaba, begeleidde, en die hij aan zijn borst drukte.
Weg van daar zocht hij een stille plek.
Hij had gemeenschap met haar en kuste haar.
Zijn vader, door Enki met verstand begiftigd en
door… met ere genoemd raadpleegde hij niet.
Gilgamesh ging bij…. (?) langs.
Zij prezen zijn ware….. (verder ernstig beschadigd)
Dat er in deze periode Gilgamesh-verhalen verzameld en gecomponeerd zijn,

komt waarschijnlijk doordat de koningen van Ur, met name koning Shulgi, in
Gilgamesh een broer en vriend zagen. Zijn avonturenverhalen boden als het ware
het beeld van de ideale vorst en kunnen daarom beschouwd worden als een
Fürstenspiegel. Dat deze verhalen in de tijd van koning Shulgi bekend waren,
blijkt uit het feit dat ernaar verwezen wordt in een aan hem gewijde hymne. In die
hymne komt Gilgamesh’ conflict met Enmebaragesi, koning van Kish, ter sprake,
en ook zijn tocht naar het Cederbos van Chuwawa.
De Sumerische Gilgamesh-verhalen uit de Oud-Babylonische-periode (±
1800-1600 v.Chr.)
Op tabletten uit de Oud-Babylonische periode heeft men vijf verhalen over
Gilgamesh aangetroffen: Gilgamesh en Akka, Gilgamesh en het Dodenrijk,
Gilgamesh en Chuwawa (twee versies), Gilgamesh en de Hemelstier en De dood
van Gilgamesh. Sommige tabletten bieden de complete tekst, andere alleen
fragmenten. In de ‘bibliotheekcatalogi’ van die periode worden deze verhalen
apart geïnventariseerd naar de beginregel (incipit). Ook de twee versies van
Gilgamesh en Chuwawa worden met een apart incipit opgenomen. Alleen het
incipit van De dood van Gilgamesh ontbreekt tot op heden.
In deze ‘bibliotheekcatalogi’ staan de Gilgamesh-verhalen meestal bij elkaar en
dat geeft aan dat de verhalen ervaren werden als een cyclus. In De dood van
Gilgamesh (Mêturan-versie regel 144-148) worden Chuwawa en de tocht naar
Ziusudra (de Sumerische naam van de zondvloedheld) als gedenkwaardige daden
van Gilgamesh vermeld:
Je hebt de ceder, de unieke boom, gekapt en je hebt Chuwawa gedood.
Je hebt stèles voor de verre toekomst opgericht.
Je hebt tempels voor de goden gebouwd.
Je hebt Ziusudra in zijn woning bereikt.
Hieruit blijkt dat deze verhalen al in de Oud-Babylonische periode bekend waren
en toen al deel uitmaakten van het levensverhaal van Gilgamesh.
Om nu een idee te geven van de inhoud van de Sumerische Gilgamesh-verhalen
laat ik hier een korte samenvatting volgen.
1. Gilgamesh en Akka
De stad Uruk is onderworpen aan de stad Kish en moet dienstplichtigen leveren.
Akka, de koning van Kish, stuurt bodes uit om de dienstplichtigen op te roepen.

Gilgamesh, de koning van Uruk, heeft de werkkrachten zelf hard nodig en wil
weigeren. Hij vraagt raad aan de oudsten van de stad. Zij adviseren te doen wat
Akka vraagt. Gilgamesh volgt hun raad niet direct op, maar vraagt eerst raad aan
de jongemannen van de stad. Zij adviseren zich te verzetten en ten strijde te
trekken. Gilgamesh vraagt zijn dienaar Enkidu alles in gereedheid te brengen
voor de strijd en hij trekt op naar Kish. Hij legt een beleg rondom de stad en
daagt Akka door bemiddeling van een van zijn lijfwachten uit tot een gevecht van
man tot man. Na enige schermutselingen vindt het gevecht plaats en verslaat
Gilgamesh Akka. Hij laat Akka echter gaan omdat die hem ook eens heeft
beschermd.
De naam Akka in plaats van Enmebaragesi, die in andere teksten met Gilgamesh
verbonden wordt, is mogelijk gekozen omdat hij klinkt als Akkad. Akkad is niet
alleen de stad van Akka, maar ook van Sargon, de stichter van de dynastie van
Akkad (± 2350 v.Chr.). Sargon krijgt ook al vroeg in zijn regering de stad Kish in
handen. Van daaruit weet hij uiteindelijk zijn tegenstander Lugalzagesi van Uruk
te verslaan. Uruk is daarentegen de stad van Gilgamesh en het centrum van het
Sumerische stedenverband in Zuid-Mesopotamië.
2. Gilgamesh en het Dodenrijk
In de oertijd, nadat de kosmos onder de verschillende goden verdeeld is, vaart de
god Enki in een boot met stenen naar het dodenrijk om daar ergens in de
zoetwateroceaan onder de aarde te gaan wonen. De boot met stenen dient als
voorstelling van het wereldeiland met bergen. Een eenzame wilg aan de Eufraat
wordt door de storm omgeblazen en Inanna (Sumerische naam van de Akkadische
godin Ishtar) neemt de omgewaaide boom mee naar Uruk. Ze plant hem in haar
tempel in de hoop dat ze van het hout van de boom eens allerlei mooie dingen zal
kunnen maken. Helaas nemen allerlei boosaardige wezens hun intrek in de boom:
de slang die niet te bezweren is, de leeuw-adelaar Anzu en het spookmeisje, en
Inanna ziet haar hoop vervliegen. Gelukkig vindt zij door bemiddeling van haar
broer, de zonnegod Utu, Gilgamesh bereid haar te helpen. Hij verjaagt de wezens
en hakt de boom om. Van het hout maakt hij meubels voor Inanna’s tempel en
voor zichzelf een hamer en een bal voor een soort polospel, een spel waarbij de
deelnemende jongemannen op elkaars rug zitten. Een hele dag lang spelen zij het
spel en in de avond markeert Gilgamesh de plek tot waar de bal gerold is.
Wanneer ze de volgende dag het spel hervatten met hun moeders en zusters als
belangstellende toeschouwers, komen door een ongelukkig toeval de hamer en de

bal op een onbereikbare plek voor de poort van het Dodenrijk terecht. Enkidu,
één van de deelnemers, biedt aan naar het Dodenrijk af te dalen en de hamer en
de bal weer naar boven te halen. Gilgamesh geeft Enkidu instructies hoe hij zich
moet kleden en gedragen in het Dodenrijk en beschrijft hoe de koningin van het
Dodenrijk eruitziet. Enkidu slaat de raad van Gilgamesh echter in de wind en hij
keert niet terug uit het Dodenrijk. Wanhopig wendt Gilgamesh zich tot de goden,
maar alleen Enki wil hem helpen. Door bemiddeling van de zonnegod verrijst de
schim van Enkidu. Gilgamesh kan hem dan vragen wat hij daar heeft
aangetroffen. Enkidu beschrijft desgevraagd het lot van de doden: goed hebben
diegenen het die veel kinderen hebben en dus dodenoffers ontvangen, slecht
hebben zij het die geen of weinig kinderen hebben en daardoor weinig of niets te
eten hebben. Gilgamesh maakt daarom beeldjes van zijn voorouders en stelt
dodenoffers in.
In dit verhaal zijn allerlei tradities over de oertijd en de mythologische boom in de
hof van de tempel van Inanna opgenomen als aanloop naar het hoofdthema:
Gilgamesh als de onbezonnen jeugdige balspeler, die door toeval geconfronteerd
wordt met de eindigheid van het leven als zijn hamer en bal in het dodenrijk
vallen en Enkidu ze gaat halen. De episode aan het eind over de toestand van de
gestorvenen in het Dodenrijk, waarschijnlijk oorspronkelijk een zelfstandige
wijsheidstekst, geeft een extra motivatie om ook midden in het leven de gestorven
voorouders niet te vergeten. De versie van Gilgamesh en het Dodenrijk uit de stad
Mêturan eindigt met drie verzen die een brug vormen naar het verhaal van
Gilgamesh en Chuwawa:
Hij was uit het veld geslagen en wanhopig
De koning ging op zoek naar het leven.
De heer vestigde zijn aandacht op ‘de berg, die een mens levend heeft gemaakt’.
3A Gilgamesh en Chuwawa, versie A
Gilgamesh onderneemt een expeditie naar het Cederwoud om als beroemd mens
voort te leven in de herinnering van de mensen. Zijn dienaar Enkidu dringt erop
aan, dat hij de zonnegod Utu toestemming vraagt. Gilgamesh volgt Enkidu’s raad
op, richt zich tot de zonnegod en krijgt zeven sterrenbeelden als beschermers en
gidsen mee. Jongemannen zonder sociale verplichtingen sluiten zich aan bij
Gilgamesh en Enkidu. Nadat de expeditie zeven bergketens is overgestoken,
bereiken ze het Cederbos. Direct nadat zij een mooie ceder gekapt en van zijn
takken ontdaan hebben, komt Chuwawa, de bewaker van het Cederbos,

tevoorschijn en schiet een van zijn aura’s[2] naar Gilgamesh. Gilgamesh en
Enkidu raken bewusteloos. Enkidu komt het eerste bij en wekt Gilgamesh. Die wil
graag weten wie Chuwawa is, maar Enkidu raadt hem ten sterkste af het monster
op te zoeken. Gilgamesh zet door, erop vertrouwend dat twee meer kunnen dan
één. Als ze het Cederbos naderen, roept een stem (Chuwawa), dat ze op de grond
moeten knielen. Gilgamesh knielt neer en stelt zich diplomatiek op. Hij biedt
Chuwawa zijn zuster Enmebaragesi[3] als vrouw en zijn zuster Peshtur als
bijvrouw aan. Als bruidsprijs geeft Chuwawa aan Gilgamesh zijn beschermende
aura’s, hier voorgesteld als reusachtige ceders. De bomen worden onmiddellijk
door de mannen ontdaan van takken. Chuwawa is nu onbeschermd en Gilgamesh
slaat hem neer en neemt hem gevangen. Chuwawa vraagt de zonnegod om hulp
en Gilgamesh toont medelijden. Chuwawa beledigt echter Enkidu. Die hakt
daarom woedend diens hoofd af. Ze nemen het hoofd mee naar de god Enlil. Enlil
vraagt hen verbaasd, waarom ze Chuwawa gedood hebben. Ze hadden hem veel
beter dienaar kunnen maken aan het hof en van hem kunnen profiteren. De aura’s
van Chuwawa verdeelt Enlil over de natuur en het paleis.
Gilgamesh gedraagt zich in het verhaal als een koning uit de Ur III-periode, die
door huwelijksdiplomatie vreemde naties binnen zijn invloedssfeer wil brengen, of
de elite van vreemde naties als dienaren aan het hof wil opnemen. Enkidu
daarentegen volgt de harde militaire lijn door met geweld vreemde volken op de
knieën te dwingen. De politiek en de veroveringstochten naar vreemde landen
brengen heel de wereld welvaart. De beginwoorden, ‘(Eens richtte) de heer naar
het bergland, dat een mens levend heeft gemaakt, (zijn aandacht)’ grijpen vooruit
op Gilgamesh’ roem die hem ‘onsterfelijk’ maakt in de herinnering van de
mensen.[4]
3B Gilgamesh en Chuwawa, versie B
Deze versie van hetzelfde verhaal is korter, niet helemaal bewaard en wijkt in
details af van versie A. Alleen Gilgamesh’ diplomatie wordt vermeld en mogelijk
wordt Chuwawa gespaard.
4. Gilgamesh en de Hemelstier
Een loflied op Gilgamesh’ vechtkunst staat aan het begin van dit verhaal. Moeder
Ninsun geeft Gilgamesh instructie zichzelf klaar te maken voor zijn taak als
hogepriester door zich in de rivier te wassen, dan in de boomgaard
juniperustakken af te snijden voor een reukoffer (?), zichzelf kaal te laten scheren,
daarna op de priesterzetel te gaan zitten en vervolgens per boot op weg te gaan

door het rietland om het kwaad te bestrijden. Gilgamesh doet wat zijn moeder
hem opdraagt. De godin Inanna laat echter haar oog op Gilgamesh vallen en
vraagt hem haar man te worden. Hij zal dan zijn taak als rechter niet meer
kunnen vervullen. Gilgamesh vraagt raad aan zijn moeder. Zij raadt hem ten
sterkste af in te gaan op de avances van Inanna. Hij deelt Inanna dan ook mee dat
hij zich niet wil laten afhouden van jacht op wilde dieren en schatten voor haar
tempel. Inanna wendt zich huilend tot haar vader, de hemelgod An, met het
verzoek haar de Hemelstier te geven om Gilgamesh te doden. An weigert eerst,
omdat de stier op aarde geen voedsel kan vinden, maar geeft haar uiteindelijk de
stier om verder geschreeuw te vermijden. Inanna brengt de stier naar Uruk, waar
hij alles opeet en een woestenij achterlaat. Intussen vermaakt de minstreel
Lugalgabagal Gilgamesh tijdens een drinkgelag. Als hij in een pauze van zijn
optreden naar buiten gaat, ziet hij wat de stier heeft aangericht, maar Gilgamesh
laat zich niet storen tijdens het drinken. Pas bij de tweede waarschuwing komt
Gilgamesh in actie. Hij bewapent zich tot de tanden en vraagt zijn moeder en
zuster in de tempel van de watergod Enki te offeren en te bidden voor een goede
afloop. Hij zweert dat hij de stier zal doden en slachten. Terwijl Inanna toekijkt
vallen Gilgamesh en Enkidu de stier aan. Enkidu pakt zijn staart en Gilgamesh
slaat hem met een bijl de schedel in en slacht hem. Schenkelstukken van de stier
smijt hij naar Inanna, en hij zegt haar te willen behandelen als de stier.
Uiteindelijk komen de hoorns van de stier terecht in de tempel van Inanna.
In het ritueel van het heilige huwelijk, een ritueel spel dat de koning en koningin
in Zuid-Mesopotamië opvoeren aan het begin van het jaar, is de koning (van Uruk)
de bruidegom van Inanna. Die positie van gemaal van Inanna mag echter niet zo
ver gaan dat de vrouw heerst over de man en hem afhoudt van zijn taken als
rechter en vorst.
5. De dood van Gilgamesh
Gilgamesh ligt ziek te bed, geveld door de demon van het lot. De god Enki laat
hem een droom zien, waarin hij staat in de vergadering van de goden. De goden
bespreken zijn leven en memoreren de tocht naar het Cederwoud en de dood van
Chuwawa, de tocht naar zondvloedheld Ziusudra, het opzetten van monumenten,
het bouwen van tempels en het herstellen van de oude riten. De goden moeten
beslissen of Gilgamesh sterfelijk of onsterfelijk zal zijn, hij is immers half god,
maar ook half mens. Enki zegt uiteindelijk dat er maar één mens goddelijk kan
zijn en dat is de zondvloedheld Ziusudra. Hij zal afdalen naar het dodenrijk en

daar als rechter plaatsnemen naast de goden Ningishzida en Dumuzi. De
herinnering aan Gilgamesh zal levend gehouden worden tijdens het festival van
het licht, wanneer er worstelwedstrijden worden gehouden. De droom wordt
uitgelegd door de god Enlil, die hem troost en voorzegt dat hij herenigd zal
worden met zijn familie en met Enkidu, en als lagere god vereerd zal worden.
Toch zoekt Gilgamesh ook bij anderen een verklaring voor zijn droom, maar
telkens krijgt hij te horen dat hij zal sterven. Er wordt een tombe van steen
midden in de bedding van de omgeleide Eufraat gebouwd om beschadiging en
plundering van het graf te vermijden. De harem en de hofhouding volgen
Gilgamesh in het hiernamaals en geschenken voor de meesteres van het
Dodenrijk Ereshkigal moeten een goed verblijf in het Dodenrijk zeker stellen.
Gilgamesh gaat liggen, de tombe wordt gesloten met een verzegelde deur en de
Eufraat wordt weer in zijn bedding teruggeleid. Zo is de tombe onvindbaar. Het
volk van Uruk rouwt om Gilgamesh en prijst zijn grote daden.

De opname van Sumerisch
Gilgamesh-verhalen in het
Akkadische epos
Ook in deze compositie speelt sterfelijkheid een belangrijke rol. Omdat Gilgamesh
half god en half mens is, staat de sterfelijkheid van Gilgamesh en van alle andere
halfgoden ter discussie.[5] De goden besluiten dat Gilgamesh zal sterven. Als
troost krijgt hij een bijzondere positie in het Dodenrijk. Hij zal ongestoord met
zijn hofhouding voortleven in zijn tombe-paleis onder de rivier de Eufraat. Zo
zullen ook de vergoddelijkte koningen sterven, ook al wacht hun een beter lot in
het hiernamaals dan de gewone man. In de koningsgraven van Ur zijn dergelijke
tombes gevonden, waarin de hele hofhouding met de koning is meebegraven.

Het Akkadische Gilgamesh-epos van de Oud-Babylonische periode (2000-1600
v.Chr.)
Tijdens de Oud-Babylonische periode heeft een creatief proces plaatsgevonden,
waarin Sumerische Gilgamesh-verhalen samen met andere stof werden bewerkt
tot één Akkadische compositie met het zoeken naar leven als hoofdthema. De
Oud-Babylonische versie was waarschijnlijk verdeeld over zes mooi geschreven
standaardtabletten met meerdere kolommen. Andrew George (22) noemt deze
tabletten bibliotheektabletten. Drie bibliotheektabletten zijn bewaard gebleven en
de inhoud van de twee andere kunnen we op grond van uittrekseltabletten
reconstrueren. Of er na de tweede bibliotheektablet ook nog een derde over de
dood van Enkidu was, is onzeker. Sommige fragmenten wijzen echter op een
alternatieve versie van het Gilgamesh-epos in de Oud-Babylonische periode.
Bibliotheektablet I
Deze tablet is niet bewaard gebleven, maar uit uittrekseltabletten, colofons en
latere parallellen blijkt dat deze tablet begon met een hymne gewijd aan
Gilgamesh, ‘Hij die alle koningen overstijgt’. Deze regel wordt gebruikt als incipit
voor het hele werk. De hymne is opgenomen in de standaardversie als regel 29-46
van de eerste tablet.
Het is vrij zeker dat het verhaal van de schepping van Enkidu en het tirannieke
gedrag van Gilgamesh ook al was opgenomen op de eerste tablet. In de tweede
bibliotheektablet, nu in Pennsylvania, wordt namelijk verteld dat Enkidu samen is
met de prostituee Shamkatum. Daar moet toch zijn geboorte of ontstaan, zijn
dierlijk gedrag in de steppe en de ontdekking door de jager aan voorafgegaan
zijn.
Het lijkt erop dat het thema Enkidu als oermens en wildeman een schepping is
van de dichter van de Oud-Babylonische versie. In het Sumerische dispuut
Moederschaap en koren wordt het gedrag van de mens direct na de schepping in
vergelijkbare termen beschreven. In de Sumerische traditie is er echter geen
spoor te vinden van Enkidu als oermens. Jeffrey Tigay (201-206) heeft erop
gewezen dat de beschrijving van de oermens Enkidu erg doet denken aan de
beschrijving van het gedrag van zwervende Amurrieten in Sumerische verhalen
uit de Oud-Babylonische periode.[6] Men beschouwde de nomadische Amurrieten
blijkbaar als primitieve mensen die als het ware in de oertijd leefden, ver beneden
het niveau van de bevolking van de steden in Mesopotamië.[7] Misschien
weerspiegelt de vriendschap van Gilgamesh met Enkidu de samenwerking tussen

autochtonen en Amurrieten, die kon leiden tot grote prestaties, zoals expedities
naar vreemde landen met legers van voornamelijk Amurrieten.
Bibliotheektablet II
Door de universiteiten van Pennsylvania en van Yale zijn twee
bibliotheektabletten van dezelfde schrijver aangekocht. Het schrift en de spelling
wijzen op één schrijvershand en één herkomst uit Zuid-Babylonië, mogelijk de
stad Larsa.
Gilgamesh heeft twee dromen, één over een meteoriet en één over een bijl. De
interpretatie die zijn moeder Ninsun hieraan geeft, is dat er iemand zal komen die
volledig tegen Gilgamesh is opgewassen en zijn geliefde vriend zal worden. In de
volgende scène treffen we Enkidu aan, vrijend met de prostituee Shamkat. Zij
bewondert hem en vraagt hem waarom hij zo’n onbeschaafd leven met de dieren
wil leiden. Zij stelt voor hem te introduceren in Uruk. Maar eerst moet hij
‘aangepast’ worden. Shamkat bekleedt Enkidu met de helft van haar kleed en
geeft hem in de herdershut brood te eten, voedsel dat hij niet kent, en laat hem
ook bier drinken, zodat hij dronken wordt. De barbier scheert hem en smeert hem
in met olie, en hij krijgt eigen kleding. Als Enkidu en Shamkat een man ontmoeten
die vertelt over de gewoonte van Gilgamesh om als eerste met de bruid de
huwelijksnacht door te brengen, gaat hij woedend naar Uruk. In Uruk zien de
mensen hoe Enkidu lijkt op Gilgamesh, al is hij wat kleiner en gedrongener. Als
Gilgamesh op weg is naar de volgende bruid gaat Enkidu in de ingang van de
bruidskamer staan en de twee raken verwikkeld in een geweldige worsteling.
Uiteindelijk breekt Gilgamesh het gevecht af en erkent hij in Enkidu zijn gelijke.
Bibliotheektablet III
Parallel aan de bibliotheektablet uit Yale zijn twee uittrekseltabletten bekend
waarin dezelfde episode van het epos wordt beschreven. Omdat de tabletten op
sommige plaatsen ernstig beschadigd zijn, is het verloop van het verhaal niet
altijd duidelijk.
Gilgamesh en Enkidu worden vrienden. Omdat Enkidu blij is dat hij door Shamkat
Gilgamesh heeft ontmoet, zegent (?) hij haar. Enkidu wordt door Gilgamesh aan
zijn moeder Ninsun voorgesteld en zij prijst hem (?), maar Enkidu is bedroefd dat
zijn kracht zoveel minder is dan toen hij met de dieren op de steppe leefde.
Gilgamesh stelt echter voor naar het Cederbos te gaan om Chuwawa te verjagen
uit zijn verblijfplaats. In de dialoog die dan volgt probeert Enkidu steeds om

Gilgamesh van zijn plan af te houden, omdat hij de omstandigheden van vroeger
kent. Maar Gilgamesh zet door om voor eeuwig zijn naam te vestigen. Voor de
expeditie laat hij speciale wapens maken. Voordat ze op weg gaan, legt Gilgamesh
zijn plan aan de oudsten voor. Ook zij waarschuwen hem voor Chuwawa met
dezelfde woorden als Enkidu, maar Gilgamesh lacht om hun waarschuwingen.
Uiteindelijk krijgt hij de zegen van een van de oudsten (?). Gilgamesh prijst de
zonnegod als god van de reizigers en vraagt zijn bescherming. Ook zijn
persoonlijke god Lugalbanda, die in sommige tradities zijn vader is, belooft hem
te beschermen. Enkidu treedt op als gids, omdat hij het terrein kent. Uiteindelijk
zwaait Uruk de expeditie uit en jongemannen gaan met hen mee, maar Gilgamesh
stuurt hen terug.
Bibliotheektablet IV
De vierde bibliotheektablet is niet bewaard, maar de plot is uit een zestal
uittrekseltabletten enigszins te reconstrueren (George 219-271). Een
uittrekseltablet uit Tell Harmal heeft een compleet andere versie van de eerste
droom van Gilgamesh en de dood van Chuwawa. Deze tablet toont aan dat er niet
in alle streken van Mesopotamië een ‘canonieke’ tekst bestond van het
Gilgamesh-epos.
Gilgamesh heeft een aantal dromen op verschillende plaatsen tijdens de reis naar
het Cederbos van Chuwawa. In zijn eerste droom ziet hij een berg die boven op
hem valt. Gelukkig wordt hij gered door een stralende koninklijke figuur. Enkidu
verklaart de droom: de berg is Chuwawa en de koninklijke figuur de zonnegod
Shamash. In zijn tweede droom breekt er een verschrikkelijk onweer los dat het
bos in brand steekt. Gelukkig gaat het vuur uit en gaat de zon weer schijnen, wat
door Enkidu ook gunstig uitgelegd kan worden. Ook de derde droom is gunstig.
Hierin verschijnt een oude man, die volgens de uitleg van Enkidu zijn god en
vader Lugalbanda is. De dreigende gestalte van de mythologische leeuw-adelaar
Anzu ziet Gilgamesh in zijn vierde droom. Gelukkig pakt een man hem bij zijn
vleugels en werpt hem voor Gilgamesh neer. De man blijkt wederom de zonnegod
te zijn die Gilgamesh redt in moeilijke omstandigheden.
Inmiddels is de expeditie aangekomen bij het Cederbos en ze horen Chuwawa
brullen in de verte. Enkidu is bleek geworden van angst, omdat hij Chuwawa kent
en vreest de aanval niet te kunnen weerstaan. Gilgamesh schept op dat hij geen
angst kent (?). Ze slaan een kamp op voor de nacht.

Het vervolg van het verhaal, dat redelijk bewaard gebleven is in de latere
standaardversie, is in de Oud-Babylonische versie slechts in stukken en brokken
overgeleverd. Het is duidelijk dat Chuwawa wordt aangevallen en gevangen
genomen. Om gespaard te blijven richt Chuwawa zich tot Gilgamesh: “Ik zal je
paleis van de mooiste bomen voorzien”, maar Enkidu waarschuwt Gilgamesh er
niet op in te gaan en hem te doden. Gilgamesh wordt afgeleid door de ‘aura’s’,
d.w.z. ceders die Chuwawa uitzendt om zich te beschermen, maar Enkidu spoort
hem aan eerst Chuwawa te doden en dan achter de aura’s aan te gaan. Gilgamesh
doodt uiteindelijk Chuwawa met zijn bijl en dolk onder aanmoediging van Enkidu.
Door de doodskreet van Chuwawa ontstaat er een ravijn tussen de Libanon en de
Anti-Libanon. De zeven ‘aura’s’ van Chuwawa worden ook gedood, d.w.z. gekapt.
In het bos ontdekken ze de woonplaats van de Anunna-goden. Een van de ceders
wordt omgehakt om er de deur van de tempel van Enlil in Nippur van te maken.
Deze versie volgt grotendeels het Sumerische verhaal, maar er zijn afwijkende
details. De passage, hieronder opgenomen, laat zien dat er verschillende tradities
zijn over wie Chuwawa gedood heeft: alleen Enkidu of ook Gilgamesh.
Vermoedelijk worden in de Oud-Babylonische versie, evenals in de latere
standaardversie, beiden als doders van Chuwawa aangewezen, zoals we ook
kunnen zien op afbeeldingen uit die tijd.
Chuwawa sprak tot Enkidu:
“Je hebt kwalijke, vijandige woorden tegen mij gesproken.
Jij huurknecht, voor eten heb je je laten inhuren door hem die je achterna loopt.
Je hebt kwalijke, vijandige woorden tegen mij gesproken.”
Toen Chuwawa zo tegen hem sprak, sneden zij (/ sneed Enkidu) woedend zijn nek
door. Zij / hij stak(en) (zijn hoofd) in een zak.
(Sumerisch Gilgamesh & Chuwawa A 175-180)
(Enkidu:) “Geef hem en degene die hem dient een tweede maal een doodsklap.”
Gilgamesh hoorde het woord van zijn kameraad.
Hij nam zijn bijl in de hand en haalde de dolk uit zijn gordel.
Gilgamesh gaf een doodsklap op zijn nek
en zijn vriend Enkidu kwam in actie tegen zijn buik (?).
(Akkadisch Oud-Babylonisch Ischali 18’-23’)
Bibliotheektablet V (?)
Een probleem is de opname van de episode van de Hemelstier in het Oud-

Babylonische epos. Er zijn geen Oud-Babylonische Akkadische fragmenten
aangetroffen met dit verhaal. In de standaardversie is de dood van Enkidu een
bewuste straf van de goden voor een van de twee doders van de stier. In MiddelBabylonische fragmenten (veertiende en dertiende eeuw v.Chr.) komt de IshtarHemelstier-episode wel voor, en ook in de Hettitische samenvatting (± 1400
v.Chr.). De meeste Middel-Babylonische fragmenten uit de periferie van
Mesopotamië gaan terug op laat-Oud-Babylonische voorbeelden. Bovendien komt
het doden van de Hemelstier voor op verschillende Oud-Babylonische terracotta’s.
Het is echter niet uit te sluiten, dat Enkidu’s dood het gevolg van het doden van
Chuwawa is.
Bibliotheektablet VI
Twee stukken, nu in Berlijn en Londen,
van de zesde bibliotheektablet zijn
bewaard gebleven. Deze tablet komt
vrijwel zeker uit Sippar.

De tablet begint met de dood van Enkidu, naar we kunnen aannemen op grond
van Gilgamesh’ relaas tegen de waardin Siduri. Het is niet zeker of Enkidu’s dood
een straf is voor het doden van Chuwawa of van de Hemelstier (zie opmerking bij
bibliotheektablet V). In de latere versies is immers het doden van de Hemelstier
een reden om Enkidu te straffen met de dood.
Gilgamesh leeft als een in dierenhuiden geklede wildeman in de steppe. Hij eet
wilde buffels en graaft naar water. De zonnegod Shamash waarschuwt hem dat
het onmogelijk is het (eeuwige) leven te vinden. Gilgamesh antwoordt dat hij het
leven dat hem nog rest ten volle wil benutten. Na een lacune treffen we
Gilgamesh bij de waardin-bierbrouwster Siduri. Gilgamesh vertelt Siduri van de
dood van Enkidu en zijn zoektocht naar het leven. Siduri geeft Gilgamesh het
advies van het leven te genieten en de dood te aanvaarden, omdat de goden de
dood aan de mensen hebben toegewezen, terwijl zij het leven voor zichzelf

hebben gehouden. Gilgamesh geeft Siduri echter te kennen dat hij toch de oceaan
wil oversteken (om Utana’ishti[8] te ontmoeten). Na een lacune in de tekst treffen
we Gilgamesh aan bij de bootsman Sursunabi, direct nadat hij de ‘stenen
voorwerpen’ die voor de stabiliteit van het zeeschip moeten zorgen, heeft
stukgeslagen. Voor de stabiliteit maken ze in plaats daarvan lange vaarbomen om
het ‘water des doods’ aan het eind van hun tocht naar Utana’ishti over te kunnen
steken.[9]
Bibliotheektablet VII
Er zijn geen fragmenten van de zevende bibliotheektablet gevonden en ook
uittrekseltabletten ontbreken. Op deze laatste bibliotheektablet moet de
ontmoeting met Utana’ishti en de terugkeer van Gilgamesh naar Uruk beschreven
staan. Aangezien een bibliotheektablet tussen de 250-300 regels kan bevatten, is
het heel goed mogelijk dat het complete zondvloedverhaal dat we uit de latere
standaard-versie kennen, ook al in de Oud-Babylonische versie opgenomen was.
Of een Oud-Babylonisch tablet of fragment met de beschrijving van de zondvloed
bij het Gilgamesh-epos of bij het Atrachasis-epos hoort, is alleen vast te stellen
aan het gebruik van de naam Utana’ishti. Oud-Babylonische fragmenten met het
zondvloedverhaal en de naam Utana’ishti zijn nog niet gevonden.
De Oud-Babylonische versie van het Atrachasis-epos, het verhaal van de oudste
geschiedenis van de wereld, waarin we ook een beschrijving vinden van het
zondvloedverhaal, is geschreven door KU-Aya omstreeks 1630 v.Chr. (Lambert en
Millard). In dat epos is Atrachasis (‘bijzonder intelligent’) de naam van de
zondvloedheld. De zondvloed is in dat epos slechts een episode uit het lange
verhaal van de oudste geschiedenis van de mensheid. De manier waarop de
episode van de zondvloed verteld wordt, vertoont grote gelijkenis met de
zondvloedepisode in de standaardversie van het Gilgamesh-epos. Ook dit epos is
bewaard gebleven in een Jong-Babylonische versie, die de Oud-Babylonische
vrijwel letterlijk weerspiegelt.
Daarnaast bestaat er nog een laat-Oud-Babylonisch Sumerisch zondvloedverhaal,
waarschijnlijk afkomstig uit Nippur (± 1650 v.Chr.). Het Sumerisch van die versie
vertoont trekken die we elders niet aantreffen in Sumerische literaire teksten van
de Oud-Babylonische periode. Het is niet uitgesloten, dat het een vertaling is van
het Akkadisch naar het Sumerisch, het omgekeerde van wat meestal het geval is
(Civil).

Het thema
Het thema van de standaardversie, het zoeken naar het leven, is ook al het thema
van de Oud-Babylonische versie. Dat thema is ontleend aan het verhaal van
Gilgamesh en Chuwawa zoals we dat in de Sumerische versie aantreffen. Om dat
te illustreren geef ik hier de eerste regels van dat verhaal in vertaling:
Eens vatte de heer het plan op naar het gebergte dat de mens levend heeft
gemaakt (?) te gaan.
Eens vatte de Gilgamesh het plan op naar het gebergte dat de mens levend heeft
gemaakt (?) te gaan.
Hij sprak tot zijn knecht Enkidu:
“Enkidu, wanneer een jongeman het leven, van het begin tot het einde, niet
volbracht heeft,
en niemand een (plengoffer) uitgiet bij hun tombe om (hun) het lot te bestemmen,
wil ik het gebergte intrekken en mijn naam vestigen.”
Herhaling en bewerking
Om terug te komen op de kwestie van herhaling en bewerking: slechts een
selectie van de Sumerische verhalen is opgenomen in het ene Oud-Babylonische
epos. Alleen het Gilgamesh en Chuwawa-verhaal is met zekerheid opgenomen als
episode van het Gilgamesh-epos. Die episode is zeker geen letterlijke vertaling of
herhaling van de Sumerische versie. Letterlijke herhaling blijkt zeldzaam te zijn
in de ontwikkeling van het Gilgamesh-epos. Bij de overname van oudere stof die
we kennen uit Sumerische versies, is alleen een gedeelte van Gilgamesh en het
Dodenrijk letterlijk vertaald en in een late fase van de ontwikkeling van het epos
als appendix aan de standaardversie toegevoegd. Gilgamesh en Chuwawa heeft in
de Oud-Babylonische Akkadische versie een eigen bewerking ondergaan.
NOTEN
1. De oudste exemplaren zijn uit de Ur III-periode ± 2050 v.Chr. en het jongste
exemplaar ± 150 v.Chr. (George 381).
2. De melem (aura) is een soort schrikwekkende straal die iemand in bewusteloze
toestand kan brengen. Verderop in het verhaal wordt hij concreet voorgesteld als
ceders. Het moet voor de bewoners van Mesopotamië een onvoorstelbaar
indrukwekkende ervaring geweest zijn voor het eerst in een bergwoud te komen.
Het weerkaatsende geluid van dieren en vallende takken kan door angstige
mensen gemakkelijk geïnterpreteerd worden als een verschrikkelijk monster dat
ieder die het woud betreedt, aanvalt met takken en bomen.

3. Enmebaragesi is uit oude inscripties bekend als koning van Kish en niet als
vrouw. Veel namen beginnend met Enme- zijn echter namen van
hogepriesteressen.
4. De eerste regel van deze compositie wordt door de Assyriologen verschillend
opgevat en vertaald. In zijn bewerking van Gilgamesh en Chuwawa A vertaalt
D.O. Edzard “zum Berge, dessen, der lebt” (d.w.z. Chuwawa). Anderen vertalen
“for the mountain where the man lives” (Black). Aangezien er enige namen
bekend zijn met min of meer dezelfde constructie: Nin-lugal-ti.ti ‘De meesteres
(godin) laat koningen leven’ Ba.ú-lú-ti.ti ‘(Godin) Bau laat mensen leven’, die
eigenlijk niet anders dan zo vertaald kunnen worden, heb ik de voorkeur gegeven
aan de vertaling ‘dat een mens levend heeft gemaakt’.
5. De discussie over de sterfelijkheid van halfgoden is met name actueel bij de
vergoddelijkte koningen van de derde dynastie van Ur en de dynastieën van Isin
en Larsa (2050-1700 v.Chr.).
6. De Amurrieten zijn nomadische groepen uit Syrië, die vanaf 2200 v.Chr.
Mesopotamië infiltreerden, maar uiteindelijk zo integreerden in de
Mesopotamische maatschappij, dat vele vorstenhuizen uit de Oud-Babylonische
periode van Amurritische afkomst waren. De dynastie van koning Hammurabi is
daarvan het bekendste voorbeeld. In de Sumerische literatuur worden zij als
primitieve steppenbewoners afgeschilderd: ‘ze kennen geen steden of huizen’; ‘ze
kennen geen graan’; ‘ze liggen in grazige weiden’; ‘ze leven van paddestoelen’;
‘ze eten rauw vlees’; ‘ze begraven hun doden niet’ (Edzard 1990).
7. Het is in dit verband wellicht interessant op te merken dat in de tradities van
het oude Israël in Genesis 4 juist de nomadische mens Abel dichter bij de god
JHWH staat dan de stedenbouwer Kaïn.
8. Utana’ishti is de Oud-Babylonische vorm van de naam Utanapishti in het
Gilgamesh-epos.
9. De gestorvenen moeten volgens sommige tradities het ‘water des doods’
oversteken om in het Dodenrijk te komen. Het ‘water des doods’ is blijkbaar ook
een deel van de oceaan aan de rand van de wereld.
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