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Voorwoord             
 
 

 
De foto op de omslag is genomen op de markt Djana al Fna te Marrakech. 
Midden in de drukte verzamelen zich daar elke dag groepen mensen 
rondom verhalenvertellers, die een schat aan mythen van geslacht op 
geslacht overdragen. Veel van die verhalen bestaan zelfs niet in 
geschreven vorm. De thema’s zijn wereldwijd zo ongeveer dezelfde. 
Alleen de vorm is verschillend, want bepaald door de cultuur en de 
omgeving van de groep.  
 
In onze tijd is een reële behoefte aan beleefde spiritualiteit. Ik meen dat wij 
die kunnen vinden in de oude verhalen die door de millennia heen tot ons 
zijn gekomen. Zij komen voort uit een beleving van de werkelijkheid, die 
een grote eerbied heeft voor het niet-kenbare. Die is anders dan het 
beschrijven van een spirituele wereld die gemaakt is door gedachten 
constructies. De Duitse socioloog Max Weber (1864-1920) zegt over deze 
‘onttoverde’ wereld: ‘In de mythische wereldbeschouwing, overheerst het 
idee van de bezieling der dingen: het leven wordt beheerst door 
onberekenbare en onbeheersbare krachten en machten. Door de 
modernisering verlaat de mens deze geheimzinnige tovertuin en komt 
terecht in een rationele wereld waarin alles wordt berekend en gepland.’ 
Het bovenstaande maakt duidelijk dat het rationaliseringsproces een 
paradox inhoudt: namelijk een cognitieve en een belevingskant. 
 
Ik hoop dat u bij het lezen met plezier door de ‘tovertuin’ zult wandelen.   
                                                                                                                    
Cees Mulder. 
 
 

Van de redactie 
De DECEMBERNIEUWSBRIEF is een speciaal nummer en ziet er anders 
uit dan u gewend bent. Cees Mulder is de auteur van de bijdragen die u 
allen kent. Vanaf  juni 2006 heeft hij een cyclus gepubliceerd over de 
mythen van de mensheid. Deze Nieuwsbrief bevat een bundeling van 
deze cyclus als een hommage aan Cees en als een speciale uitgave. De 
activiteiten en mededelingen van de stichting zijn op een losse bijlage bij 
deze Nieuwsbrief gevoegd. Wij wensen al onze lezers een gelukkig 2009.  

 
Venus van Willendorf, in 1908 in Oostenrijk gevonden. Grootte 11.5 cm. 
 
 

 



Mythologie 
 

Inleiding 
 
De archeologie houdt zich bezig met het analyseren van vondsten, 
scherven, sporen en dateringen, maar wat de vroege mens heeft gedacht, 
weten we niet. Toch zijn daarvan restanten te vinden die, van uit de 
mondelinge overlevering, voorkomen in de vele mythen die ons zijn 
nagelaten. De oudste geschreven mythen komen uit de Sumerische en 
Chinese gebieden, ongeveer 6000 tot 5500 BP (Before Present zie 
Tenslotte), zij bevatten veel informatie die teruggaat tot in de Bronstijd en 
mogelijk nog verder terug. 
 
De mens is van nature een verteller. Hij vertelt dat wat hij heeft beleefd, 
over z’n waarnemingen in het veld, in de groep en ook wat hij heeft 
meegemaakt in z’n droom. Waarschijnlijk heeft de vroege mens aan deze 
waarnemingen een gelijke werkelijkheidswaarde toegekend. 
De verteller vertelt, de anderen luisteren, totdat een zegt: “Zoiets heb ik 
ook meegemaakt” en zo kan een gemeenschappelijk verhaal ontstaan. 
Hieraan worden nieuwe waarnemingen toegevoegd, ook kunnen er op 
deze manier nieuwe verhalen ontstaan 
De verteller vertelt z’n verhaal met de woorden die hij ter beschikking 
heeft. Dat assortiment was in het begin van ons mensdom beperkt, zo kon 
een woord meerdere betekenissen hebben en kon alleen worden verstaan 
in de context. -Neem als voorbeeld ons woordje loop, dat heeft volgens de 
Dikke van Dale 16 verschillende betekenissen, en vormt 106 verschillende 
combinaties met andere woorden.- Ook zal hun begrippenbestand, 
vergeleken met het onze, beperkt zijn geweest en zijn bepaald door hun 
werkelijkheidsbeleving. Vrij algemeen wordt aangenomen dat het 
animisme de basis van dit beleven is geweest. Daarom mogen wij de 
teksten niet letterlijk nemen en zullen wij moeten proberen om ons te 
verplaatsen in hun belevingswereld.  
 
Ooit heeft de hominide z’n vertrouwde revier verlaten en is als Homo 
sapiens sapiens terecht gekomen in een onbegrensde wereld. De 
savannen en de grotten zijn vol gevaren; van een steile helling kun je 
afglijden, de duisternis is angstaanjagend, vol onzichtbare belagers en 
door het water kun je worden meegesleurd. Onbekendheid is de nieuwe 
mens deel geworden, hij is ondergedompeld in onzekerheid en angst. 
Om die gevaren tegemoet te kunnen treden is die mens de verschijnselen 
gaan benoemen en verklaren. Deze verhalen waarin menselijke thema’s 
metaforisch aan de orde komen, noemen wij mythen. De thema’s van de 

mythen zijn overal vrijwel gelijk. Dit is te begrijpen omdat er veel 
gemeenschappelijk is onder de mensen, denk aan voedsel, 
vruchtbaarheid, leven en dood, overlevingsdrang enzovoorts. De vorm van 
een  mythe wordt bepaald door de omgeving waarin hij ontstaat, zo zullen 
de voorstellingen van de bergbewoners anders zijn dan die van mensen 
die leven op het vlakke land. De ene mythe kan worden geconfronteerd 
met een andere en zij kunnen verweven raken, zodat je een meer 
complexe mythe krijgt. 
 
Er zijn twee soorten mythen, één die de mens betrekt bij de wereld van de 
natuur waarvan hij deel uitmaakt; en één strikt sociologische mythe die de 
mens verbindt met een bepaalde samenleving. 
Een mythe kan verschillende functies hebben:  
Een mystieke; de verbazing over het wonder dat alles is. 
Een kosmologische; zij laat ons de vorm van het universum zien en wel zo 
dat het mysterie doorschemert. We weten hoe het werkt, maar wat is het? 
Een sociologisch; het ondersteunen van een bepaalde sociale orde. 
Een pedagogische; hoe een mens z’n leven moet leiden. Zij dienen als 
fundamenteel onderricht hoe met onze instincten op de juiste manier te 
leven. 
Het is ondoenlijk om alle thema’s en beelden te noemen, laat staan om die 
te bespreken. Daarom wordt er in de volgende hoofdstukken een aantal 
thema’s besproken. Het begint met  mythen over het ontstaan van de 
wereld. Dan volgt een hoofdstuk over leven en dood. Daarna komt de held 
aan bod. Vervolgens een hoofdstuk over de monsters. Dan is er een 
hoofdstuk over de initiatie. Dit wordt gevolgd door een korte samenvatting 
en commentaar op de oudste geschreven mythe, namelijk het Gilgamesj 
epos. Dan zijn de belangrijkste thema’s aan de orde gekomen. De bundel 
eindigt met een tenslotte, waarin nog enkele aanvullingen worden 
gegeven.  
 
 
Naast de mythen zijn er de volksverhalen en de legenden. Deze verhalen 
zijn vaak verweven. Ik denk aan de King Arthur legende of verhalen van 
de gebroeders Grimm.  Zij vallen echter buiten het bestek van dit 
onderwerp 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het ontstaan van de wereld 
 
Iedere cultuur heeft haar eigen ontstaansmythen, zij zijn verwoord vanuit 
die specifieke situatie. De verscheidenheid  van deze verhalen is groot. 
Toch hebben zij een aantal elementen gemeen, waarnaar zij kunnen 
worden ingedeeld. 
 
De wereld is ontstaan vanuit chaos, waar een oergeest of een god het 
water en de aarde van  elkaar scheidt. Deze worden dan respectievelijk de 
vader van het water en de moeder van de aarde genoemd. Deze oudste 
gedachte vinden we in de mythen van het Oude Egypte tot in Oost Azië 
toe. Een fraai voorbeeld hiervan is de proloog van de Hebreeuwse bijbel:  
‘de aarde was nog ongeordend ( chaos) en leeg; over de wereldzee 
heerste duisternis en Gods Geest zweefde over de wateren. En toen God 
‘sprak’ ontstond de wereld. ( ex Genesis 1) Dit verhaal bevat alle 
elementen die kenmerkend zijn van een ontstaansmythe: chaos, geest en 
het woord. 

De gedachte dat het Al is voortgekomen uit chaos kan worden begrepen 
als we bedenken hoe de vroege mens z’n omgeving kan hebben ervaren. 
Ooit heeft de Homo animalis z’n vertrouwde revier verlaten en is als H. 
sapiens sapiens in een leegte terechtgekomen, waarin waarom noch 
waarheen aanwezig is. Die wereld heeft hij met de toenemende 
bewustwording als verwarrend ervaren en daarmee is ook zijn 
overlevingsstrategie complexer geworden. 
 
De wereld is uit het niets ontstaan, waarbij een hoogste wezen de wereld 
schept door deze te bedenken en uit te spreken. Een voorbeeld is hiervan 
de Egyptische god Ptah, de god van het handwerk, van hem werd gezegd 
‘dat hij als intelligente kracht achter de schepping, alle andere goden 
schiep door hen in zijn hart te bedenken en daarna hun namen hardop uit 
te spreken.’  
Deze voorstelling van het ontstaan der dingen komt mogelijk voort uit de 
waarnemingen van de vroege mens dat leven ontstaat uit niets, dat het 
ontstaat zonder aanwijsbare oorzaak. Op deze manier ontstaan de 
planten, de dieren en de mens; er ontstaat iets dat er eerst niet was. 
 
De wereld is ontstaan omdat een god watervogels of amfibieën naar de 
bodem van de oerzee liet duiken. Daar pikten zij een beetje aarde op en 
brachten die naar boven., daar uit is de hele wereld ontstaan. Dit type 
mythe komt voor in Midden- en Noord Azië, Noord Amerika en in het voor-
Arische India. 
Een voorbeeld is de Aardeduiker-mythe van de Cheyenne indianen. 
‘Maheo, de ‘Geest van het Al’, schiep het grote water met de waterdieren 
en de vogels. De vogels raakten vermoeid van het vliegen en vlogen al 
duikend rond om te kijken of er ergens land was. Ze konden niets vinden, 
tot een Meerkoet het tenslotte probeerde. Toen hij terugkeerde, liet de 
koet een balletje modder uit zijn snavel in de hand van Maheo vallen. 
Terwijl hij de modder in zijn handpalmen rolde, dijde deze uit en al gauw 
werd het zoveel dat het eerste land werd geschapen.’ 
 
Alle scheppingsmythen hebben een element gemeen, namelijk dat van de 
veroorzaker. Dit is te begrijpen vanuit de gedachte dat de vroege mens, 
geconfronteerd met een verwarrende en onvoorspelbare werkelijkheid, 
wel tot een demiurgische voorstelling van de werkelijkheid moest komen. 
Hierbij komt dat hij, vanuit zijn intuïtie dat alles bezield is, op de gedachte 
kan zijn gekomen dat de veroorzaker een god of een oergeest moet zijn 
geweest, die zichzelf bovendien heeft geschapen. 
Een bekend voorbeeld is de Griekse godin Gaia ‘de breedgeboezemde 
moeder Aarde. Zij is uit chaos voortgekomen en heeft geheel op eigen 

 
Chaos, geest en woord, elementen van een ontstaansmythe. 



kracht het leven geschonken aan Ouranos (de lucht), opdat hij haar zou 
omsluiten. Zij paarde met haar zoon en bracht zo de eerste goden voort.’ 
 
We zien dat de goden of geesten in de loop van de tijd steeds meer 
menselijke trekken gaan krijgen, dat de goden steeds meer naar het beeld 
van de mensen worden gevormd. Dit cumuleert in de godheid die zowel 
schepper als vernietiger is, de deus omnipotens.  
Een bekend voorbeeld is de hindoeïstische god Shiva, ‘de Zegenrijke’. Hij 
was tot het einde van de Vedische periode een god met zowel 
verwoestende als levenskrachtige gedaanten. Hij was de god van de 
offers en van het gezang, de geneesheer van de goden en de bewaarder 
van de geneeskrachtige kruiden. Hij is verbonden met de pre-Arische 
goden van de Indusvallei, zoals de god van de yoga en de Heer van de 
dieren. Shiva had de gedaanten van een vreselijke verwoester en die van 
een barmhartige vruchtbaarheidsgod. 
 
Wij mensen van de eenentwintigste eeuw weten inmiddels heel veel, maar 
het zou ons niet misstaan als wij af en toe beseffen dat al ons weten 
begrensd is. Als ons denken zich buiten die grenzen begeeft dan komen 
wij in het gebied terecht van de vooronderstellingen die we zelfs de vorm 
kunnen geven van mythen. Dan komen wij, net als onze vroege 
voorouders, terecht in een eindeloze wereld. 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De schepping van de mens 
 
Mythen die gaan over de schepping van de mens noemen als veroorzaker 
een godheid die meestal antropomorf is. Vaak is de schepping van de 
mens de voorzetting van die van de wereld.  
Het ontstaan van de mens wordt op verschillende manieren beschreven. 
 
De meest voorkomende is dat de mens wordt gevormd uit klei of modder. 
Een van de mooiste beschrijvingen is die uit het Gilgamesj epos. 
‘De oudsten en de inwoners van de stad Uruk konden het losbandige en 
eigenzinnige leven van vorst Gilgamesj niet langer verdragen. Zij 
smeekten de Moedergodin Aruru, die de vorst heeft geschapen, om nu 
een evenbeeld van hem te maken. Nadat zij hun beden had gehoord 
schiep zij in gedachten een goddelijk evenbeeld, wies haar handen, kneep 
leem af en boetseerde het, en schiep daaruit de machtige Enkidu.’ Voor zij 
een mens gaat maken heeft de godin haar handen gewassen. 
 
Andere mythen gaan ervan uit dat de mens uit een dier of een plant is 
voortgekomen. Deze voorstelling is nauw verwant met het totemisme. 
Hierbij wordt een dier voorgesteld als het symbool en tegelijkertijd als 
beschermer van een groep of clan. 
Een aantal verhalen gaan uit van de gedachte dat de eerste mens 
androgyn was. De godheid splitst hem dan later in man en vrouw. 
De mensheid komt voort uit het lichaam van een oergod. 
Er zijn ook scheppingsverhalen die vertellen dat de mens is ontstaan door 
de kracht van de gedachte van de godheid. 
 
Het is opvallend dat er in de meeste mythen eerst goden of oermensen op 
aarde zijn en monsters, ook dat er grote catastrofen hebben 
plaatsgevonden voor dat de mens werd geschapen. Die rampen werden 
toegeschreven aan de ruziënde goden. 
Je vraagt je af waarom die goden überhaupt de mens hebben geschapen. 
Welnu, daar geven de meeste mythen een antwoord op. 
‘Toen de jonge goden nog al het zware werk moesten doen in de 
moerassige oevers van de Eufraat en de Tigris, kwamen zij op den duur in 
opstand en weigerden om nog langer te werken. Zij vroegen aan de 
Oermoeder om een nieuw schepsel te maken om hun werk over te 
nemen. Men doodde een van de jonge goden, de Grote moeder mengde 
zijn bloed met klei en boetseerde zo de mens.’   
 
Een typisch Aboriginal verhaal zegt dat de goden de mens hebben 
gemaakt omdat het land zo leeg was. 
 

 

Beeld van Shiva, zoals hij het 
bekendste is. Dansend, met zijn 
voet op een demoon, ofwel de 
onwetendheid, die hij overwonnen 
heeft. De dans staat voor de 
scheppende kracht van Shiva. Een 
vuurzee in een cirkel om hem heen 
staat voor de vernietigende kracht. 
Shiva is hier vierarmig en dat geeft 
zijn goddelijke status aan.   
 



Een mythe van de Maya’s vertelt dat de androgyne mensen, door hen 
manvrouwmensen genoemd, op den duur een bijna goddelijke 
alwetendheid ontwikkelden. Daarom hebben de goden hen gesplitst in 
mannen en vrouwen en hun gezichtsvermogen / inzicht verminderd. 
 
Dat dit alles niet helemaal volgens plan is verlopen leert ons de mythe van 
Prometheus. 

‘Prometheus was bekend met het goddelijk zaad dat in de aarde was 

verborgen. Van het leem dat hij daaruit nam, vormde hij een gestalte naar 
het evenbeeld van de goden met goede en boze eigenschappen. De 
godin Pallas Athene, zijn vriendin, bewonderde zijn werk, zij blies haar 
adem in de klomp klei en zo kreeg de mens zijn geest. Prometheus leerde 
de mens alle vaardigheden, zoals het land te bewerken en huizen te 
bouwen. Slechts een ding ontbrak  de mens, namelijk het vuur.’ 

 
 
 

Nu hadden de goden bedongen dat de mensen de heerschappij van de 
goden zouden eerbiedigen en zich aan hen zouden onderwerpen in ruil 
voor de goddelijke bescherming. Maar hen werd het bezit van het 
goddelijk vuur onthouden. 
Prometheus verzon een list. Toen de wagen van de god Helios voorbij 
kwam, liet hij een halm aan het goddelijk vuur ontvlammen en bracht het 
naar de mensen. Nu was de mens bijna aan de goden gelijk. 
Zeus was woedend en stuurde de beeldschone Pandora, draagster van 
alle gaven, op de mensen af en gaf hen een fraaie doos. Nauwelijks was 
het deksel geopend of alle ziekten en rampen verspreidden zich over het 
mensdom. Er was één goede gave in de doos verborgen, namelijk de 
hoop. Maar voordat die kon ontkomen sloot de boze boodschapster het 
deksel en verdween.’ 
 
De mens heeft de eenheid verbroken die hij had  met zijn omgeving, met 
de planten en de dieren, en de goden, zo heeft hij het paradijs verlaten. 
Een Afrikaanse mythe zegt over Mwoeëtsi, de eerste mens: ‘Je hebt deze 
weg gekozen, het is te laat om terug te keren. Je hebt een weg ingeslagen 
waar aan het einde de dood op je wacht.’ 
Dit thema komt in veel mythen voor. 
 
Mythen zijn uitgekristalliseerde gedachten van de mensheid. Blijft de 
vraag: heeft de mens z’n goden gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis, of 
hebben de goden de mens gemaakt naar hun gelijkenis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prometheus, Paul Manship (1934) met het vuur in zijn hand voor het Rockefeller Center in New 
York  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ‘tussentijd’ 
 
De tussentijd is de tijd tussen de schepping van de aarde en die van de 
mens  
 
Stel u loopt op de miocene zanden van de Brunsummerheide. De wind 
stuift het zand op en ineens ziet u een schedel liggen, dan zou je je toch 
rot schrikken. 
Zo zou de vroege mens op de gedachte kunnen zijn gekomen dat er vóór 
hem monsters en reuzen hebben geleefd. Hij heeft zulke ervaringen 
mogelijk verwerkt in mythen, die vertellen dat deze ‘oerwezens’ zijn 
voortgekomen uit de wild rondslingerende bliksemschichten waardoor een 
scheiding in de chaos heeft plaatsgevonden. Deze wezens waren 
voortdurend met elkaar aan het vechten, zij leefden met pure haat en 
achterdocht. Een voorbeeld van deze situatie lezen we in de theogonie 
van Hesiodos. Gaia baarde Ouranos, de vader van de hemel, hij steeg op 
en keek liefdevol naar zijn moeder. Hij liet het overvloedig regenen en liet 
het zonlicht neerdalen in haar verborgen holten, daaruit verschenen de 
reusachtige titanen en cyclopen. Ouranos haatte hen, en was bang voor 
hen. Hij verbande een aantal van hen naar de onderwereld. Maar Moeder 
Aarde had ook haar meest afschrikwekkende zonen lief, ook begon zij 
Ouranos, die voortdurend op haar lag, te zwaar te vinden en vroeg aan de 
titanen die nog over waren Ouranos van haar af te duwen. Kronos , de 
jongste, nam de leiding . Met een sikkel die hij afsloeg van een 
vuursteenberg ontmande hij Ouranos, uit zijn bloed ontstonden de 
wraakzuchtige furiën. Kronos trouwde met de titane Rhea, maar alle 

kinderen die hij verwekte, vrat hij op, omdat  was voorspeld dat een van 
zijn nakomelingen hem zou vermoorden. Door een list is er één kind in 
leven gebleven, dat was Zeus. Hij dwong Kronos al zijn broers en zusters 
uit te spuwen. Toen brak er een oorlog uit tussen de oude generatie van 
de titanen en de nieuwe goden.’ 
 
Sommigen verklaren deze gewelddadige verhalen door er op te wijzen dat 
de mens al vanaf de vroegste tijden heeft moeten vechten met de 
elementen, met de dieren en ook met elkaar. De oudste mythen die wij 
kennen gaan dan ook altijd over die strijd met geheimzinnige en 
angstwekkende krachten, die te groot zijn om in normale levensvormen uit 
te drukken. Zij worden beschreven als wezens met een tomeloze energie 
en macht. Hun aanwezigheid blaast alle vormen van harmonie, orde en 
ethisch gedrag aan flarden. 
 
Om een idee te geven hoe zij waren geef ik hierbij een beschrijving van de 
cycloop Polythemos uit de Odyssee. 
“Odysseus bereikt het land van de cyclopen, het is een overmoedig volk, 
dat geen wetten kent, niet plant of ploegt. Zonder zaaien, zonder ploegen 
groeit daar alles, tarwe en gerst en de dik trossende wingerd. Odysseus 
en zijn mannen gaan aan wal, trekken het land in en bereiken een grot 
waar een cycloop woont. Na een tijdje kwam de reus thuis. Hij droeg een  
geweldige vracht droog hout om zijn maal te koken, toen hij de kudde 
schapen  in de grot had geleid, tilde hij een geweldig rotsblok op en zette 
die voor de ingang. Na een tijdje zag hij de mannen en vraagt wie zijn 
jullie? Toen zei Odysseus: ‘wij zijn Grieken, wij zijn verdwaald door de 
stormen op zee, hij vraagt om de gastvrijheid die vreemdelingen toekomt. 
Polyphemos antwoordde: je bent een dwaas. De wreedaard sprong op en 
greep twee schepelingen en sloeg hen met het hoofd tegen de grond, 
daarna sneed hij hen in stukken en maakte de mannen klaar voor zijn 
maal. Hij vrat als een leeuw en liet niets van hen  over.’ Tot zover de 
beschrijving van een cycloop. Met een wrede list weten Odysseus en zijn 
mannen te ontsnappen. 
 
Het is niet allemaal kommer en kwel met de overblijfselen uit de 
‘tussentijd’, want er waren ook mythen die verhalen over goedaardige 
reuzen. 
Zo wordt in de Scandinavische mythologie de reis van Odin beschreven, 
hij wenste kennis te verkrijgen over zijn toekomst. Daartoe bezoekt hij de 
wijze reus Nimir, die hem voorspelt dat hij door de wolf Fenrir zou worden 
gedood. 
Ook zijn er mythen over Landgeesten die wonen in de bergen en in de 
watervallen. Zij helpen de mensen bij de jacht, de visvangst en het fokken 
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van vee. Tot die geesten horen ook de vriendelijke bergreuzen die het volk 
beschermen tegen vijandelijke wezens. Deze verhalen komen uit het 
Scandinavische, zij zijn van later datum en komen zelfs nog voor in de 
Middeleeuwen. 
 
In de Chinese mythologie worden draken meestal voorgesteld als 
beschermers, zij bewaken schatten, de hemel en de waterwegen, de 
wolken en de wind. Ook is de draak de boodschapper van de hemel, hij is 
het symbool geworden van de Chinese keizers. 
 
Veel mythen schrijven dat voor de mens er was oerwezens de aarde 
hebben bevolkt. Volgens deze traditie hebben de goden eerst een primitief 
prototype van de mens op aarde gemaakt. 
De gemeenschappelijke kenmerken van deze wezens zijn: 
Oermensen waren er eerder dan gewone mensen. 
Zij waren erg sterk en primitief.  
Zij waren dom en goedgelovig. 
Hun wapens waren van steen en heel simpel, die van de nieuwe mens zijn 
van brons of van ijzer gemaakt en hadden een functionele vorm. 
In het gevecht verliezen zij hun hoofd en/of inzicht. 
 
Hoe kan de vroege mens tot bovenstaande voorstellingen zijn gekomen. 
Toen de nieuwe mens vanuit Afrika ging uitzwermen  kwam hij van West 
Europa tot Centraal Azië overal andere mensachtige tegen, zij waren 
hoofdzakelijk Neanderthalers. Zij waren een robuuste, en een beresterke 
verschijning, maar niet al te slim en hadden een beperkte rauwe stem. 
De nieuwe mens beschikte waarschijnlijk over een actieve fantasie, 
waarmee hij gevaren en dieren aan elkaar gekoppeld kon verbeelden. 
Hij zal in sommige fossielen een bevestiging hebben gezien van zijn 
fantasieën. Een bekend voorbeeld zien we in de mythen van sommige 
bewoners van Australië. Die verhalen gaan over een dinosauriërachtig 
wezen. Uit de beschrijving van dat ondier moet het een Ambulocetus zijn 
geweest, een walvis met kenmerken van een krokodil. Mogelijk hebben 
die mensen een compleet fossiel van dat dier gevonden. 
Een ander voorbeeld komt uit de fossielrijke gebieden in Noord China, 
daar is het fossiel van de Apatosaurus  gevonden, dat dier zou wel eens 
model hebben kunnen staan voor de draken uit de Chinese mythologie. 
Het dier had een slangachtige hals die eindigt in een kop met een 
afschrikwekkende bek. 
De nieuwe mens zal zich superieur hebben gevoeld ondanks alle 
ontberingen. Hij kan zijn zelfbewustzijn hebben opgewaardeerd door de 
anderen, elementen, dieren en oerwezens te kleineren. Zo heeft hij zich 
slimmer geafficheerd dan menige godheid.   

Mythen over de held                         
 
Veel vermetels bestaat 
Maar niets is vermeteler dan de mens 
Sophocles 
 
De vroege mens beleefde zijn wereld als structuurloos, zonder orde, 
waarin het toeval regeert. In die sfeer ontstaan de mythen als 
zingevingsystemen. 
Eerder zijn een aantal soorten mythen benoemd. Daarnaast kunnen 
mythen in twee soorten van ‘karakter’ voorkomen, namelijk mythen van de 
daad en mythen met een vermanende boodschap. Die van de 
daad/avontuur zijn de oudste, zij komen vanuit de Bronstijd en vroeger. In 
de vermanende mythen heeft de mens afgerekend met het 
angstaanjagende en het onbetrouwbare van de wereld der goden en 
monsters. Bij deze mythen zien we het begin van de humanisering van de 
wereld. 
 
Maar, genoeg hierover, nu is de held aan de beurt. 
De helden zijn mannen of vrouwen die op zoek gaan naar iets dat zij 
missen. Dit gemis veroorzaakt bij hen grote onrust, die gedrevenheid zien 
we bij de heldenmythen  over de hele wereld. Die onrust  kan bestaan uit 
de vraag wie ben ik, waar kom ik vandaan, welk is mijn volk. De zoektocht 
kan ook in gang worden gezet door een opdracht van de goden. 
Soms eindigt de tocht in het zwelgen in aardse genoegens. Gemeenlijk is 
een gevoel van zinloosheid het gevolg (Gilgamesj). De helden ondergaan 
tijdens hun tocht vreselijke beproevingen, zoals gevechten met monsters 
en reuzen, maar ook de beproeving van ijzige eenzaamheid. Zij vinden 
uiteindelijk hun doel, maar besluiten dan om terug te keren naar hun volk 
om met hen hun vondst te delen, soms betekent dit hun dood. 
 
In de Griekse mythologie is Herakles (Hercules bij de Romeinen), de held 
bij uitstek, over hem is geschreven: Hij was de vrucht uit een kortstondige 
relatie van de viriele Zeus met de eenvoudige Alkmene.  
Zeus’ echtgenote Hera is razend om dit zoveelste overspel, daarom gaat 
zij het leven van Herakles beheersen, die aldus moet boeten voor de 
ontrouw van zijn vader. Zij geeft de jongen als slaaf aan de heerser 
Eurystheus, deze geeft de jongen opdracht om twaalf werken uit te 
voeren, Herakles besluit om deze opdracht te volbrengen als 
boetedoening voor zijn vader. De twaalf werken zijn beroemd in de 
wereldliteratuur, in het eerste werk wurgt de held met zijn handen de 
monsterlijke Nemeïsche leeuw. Dit geweld gaat door tot het twaalfde werk.  
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Hier daalt Herakles af in de onderwereld, waar hij Cerberos, het 
driekoppig monster dat de ingang van de onderwereld bewaakt, aanlijnt en 
het beest meevoert naar het daglicht. Na zijn overwinning op de hellehond 
kreeg hij de bijnaam Kallinikos (de zegevierende) Herakles. 
Na een woest gevecht met de riviergod Acheloös veroverde hij de mooie 
vrouw Deianeia, die hem haar hand schonk tot een echtelijke verbintenis. 
Nadat Herakles de koning van Oichalia had overwonnen voerde hij diens 
jonge en mooie dochter mee als buit. Deianeia zag in die vrouw een 
gevaarlijke medeminnares. In haar onschuld heeft zij hem een prachtig 
kleed geschonken dat echter vergiftigd was. Nadat Herakles dat kleed had 
aangetrokken, valt hij op de grond, kermend van de pijn. Hij merkte dat de 
pijn zou blijven en liet zich op de top van een berg brengen en beval om 
een brandstapel op te richten en ging daarop in alle rust liggen. 
 
Zeus stak met bliksemstralen de houtstapel in brand waardoor alles wat 
van Herakles sterfelijk was werd verteerd. Toen liet Zeus een donderwolk 
neerdalen en zo werd de onsterfelijke held naar de Olympos omhoog 
gedragen.” 
 
Dit verhaal is een schoolvoorbeeld van de mythe van de daad, bovendien 
heeft het oude tot zeer oude bronnen. Dit wordt afgeleid omdat Herakles 
een leeuw wurgt met de handen en de afbeeldingen van hem met een 
knots als wapen en gekleed in dierenvellen. Daarbij komt dat de verhalen 
zeer gewelddadig zijn hetgeen de eigenschap is van archaïsche mythen. 
Toch bevat dit verhaal al de kiem van wat later de vermanende mythe zal 
worden. Ik denk aan het tiende werk. Hierin moet Herakles vechten met 
de reus Antaios, een zoon van Moeder Aarde Gaia. Tijdens de worsteling 
wordt de reus steeds op de grond gegooid, waardoor hij in  aanraking 
komt met zijn moeder en daardoor steeds nieuwe krachten opdoet. Toen 

Herakles dit door had, hield hij de reus hoog in de lucht zodat Antaios los 
kwam van de aarde, hierdoor had de reus geen kracht meer. 
Deze scène is mogelijk de bron van latere mythen, ik denk aan die van 
Helios en Phaëtoon en die van Daïdalos en Icaros. In beide verhalen 
willen de zonen vliegen, los zijn van de aarde, het zijn riskante 
ondernemingen, daarom bezweren de vaders hun zonen: ‘Houd het 
midden, ga niet te laag, ga niet te hoog, want dan gaat het fout.’ Deze 
twee verhalen zijn typische voorbeelden van vermanende mythen. 
Deze raad is een belangrijk element geweest in het gedachtegoed van de 
stoïcijnen, zo rond het begin van onze jarentelling. 
 
Deze mythen leven voort tot in onze tijd, denk aan sommige SF verhalen, 
zoals Star Track, ik denk ook aan de stripfiguur die in de twintigste eeuw 
heel populair was namelijk die van Lucky Luke; die sneller schoot dan zijn 
schaduw. 
 
“The lonesome cowboy is een eenzaam mens. Hij zwerft 
over eindeloze vlakten en oerige landschappen. Hij overwint 
alle gevaren en is de sluwste boef te slim af. In het bordeel 
van elk stadje wordt hij bemind en verwend, maar hij rijdt 
steeds  verder. Hij is de man van recht en orde, hij is de 
redder in de nood van de zwakke en bedreigde mens. Zijn 
einde is de heldendood, en niet dat van het compromis.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gouden munt uit de tijd van Dionysios I, 405-367 B.C. 
Voorzijde (l) Kop van Arathusa, achterzijde (r) knielende Herakles, die de Nemeïsche 
leeuw wurgt. 
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Initiatie riten 
 
Bij de natuurvolken hebben deze riten tot doel om de jonge mens in te 
wijden in de gebruiken en gedachten van de groep of clan. Volwaardig lid 
van de clan word je niet zomaar. Het is niet voldoende dat je in de groep 
bent geboren. Je moet op een bepaald moment bewijzen dat je waardig 
bent om in de groep te worden opgenomen. Zolang je nog een kind bent, 
is er niets aan de hand, je kunt stoeien en ravotten zoveel je maar wilt, de 
moeders en tantes letten wel op. Maar zodra de komst van de 
volwassenheid zich aankondigt dan gaat er het een en ander met je 
gebeuren. Dan gaat de clan zich met je bemoeien, dan moet je het 
kinderlijke afleggen om een volwassen lid van de gemeenschap te 
worden. Deze overgang verloopt via de inwijdingsriten, in de literatuur 
vaak Rites de passage genoemd. 
 
Deze riten zijn bij meisjes anders dan bij jongens. Bij de natuurvolken 
wordt het meisje vrouw tijdens haar eerste menstruatie, dat overkomt 
haar. Zij heeft haar overgang ondergaan, maar hoe is haar inwijding? Die 
komt er op neer dat zij een poosje in een daartoe bestemde hut 
doorbrengt. Daar kan zij zich bewust worden van wat zij nu is, zij is nu 
vrouw, Ervaren vrouwen begeleiden haar als mentor tijdens dit 
bewustwordingsproces, zij wijden haar in de geheimen en de betekenis 
van het vrouwzijn: Een vrouw schenkt het leven en voedt het. Zij is in haar 
vermogen identiek aan de aardgodin en moet dit van zichzelf gaan 
beseffen. Daartoe leert zij de mythen over het vrouwzijn en die van de 
clan te begrijpen. 
Bij de jongens gaat het anders, zijn de inwijdingsriten ingrijpender. Als de 
jongen onhandelbaar wordt, waardoor het evenwicht in het vrouwenhuis 
verstoord is, wordt hij door een groep mannen weggehaald en naar een 
gewijde plek gebracht. Daar ondergaat hij ware beproevingen, 
inkervingen, het drinken van mannenbloed in plaats van moedermelk. 
Gedurende die tijd moet hij zich de mythologie van de stam eigen maken. 
Tot slot wordt hij besneden. Hij is uit zijn kindertijd weggehaald, hij is nu 
man geworden en er is geen kans op een terugval naar de kindertijd. 
Hij wordt teruggebracht naar zijn dorp, daar is de vrouw die voor hem is 
uitgekozen, waarmee hij gaat trouwen. Het ritueel wordt gemeenlijk 
uitgevoerd met zang en rituele dansen. Door deel te nemen aan een rite, 
neemt de mens feitelijk deel aan de mythe van de clan. 
 
Er zijn talloze mythen en even zoveel, zo niet meer riten volgens welke 
allerlei handelingen, ook dagelijkse, moeten worden verricht. Veel daarvan 
zijn in de loop van millennia ontstaan. Het is daarom zaaks om de 

duurzaamheid ervan te behouden. Hun betekenis is de zuivere uitvoering, 
meer dan de inhoud. De uitvoering van het ritueel is essentieel voor de 
binding met de groep of de verbinding met de voorouders. Zouden er 
afwijkingen of slordigheden in de uitvoering voorkomen, dan kunnen de 
leden van de groep zulk een rite niet begrijpen, laat staan de voorouders. 
 
Tijdens de inwijdingsrite wordt veel aandacht besteed aan de mythen over 
het ontstaan van de mens. De aboriginal clan ‘van de wilde honing’, 
bijvoorbeeld, onderscheidt in de wording van de mens twee zielen. Een 
ervan ontstaat tijdens de conceptie, die ziel vormt de verbinding met het 
lichaam en bestaat uit het karakter en de eigenschappen van die mens. 
Hij wordt de aardeziel genoemd en sterft met het lichaam. De tweede ziel 
wordt pas aan de mens toegevoegd nadat de foetus is ontstaan. Deze 
tweede ziel, de goddelijke geest genoemd, is een vonkje van de oergod 
die hij op heilige plaatsen heeft achter gelaten. Dat vonkje zoekt naar een 
moeder. Zodra een vrouw niet meer menstrueert gaat zij naar de heilige 
plaats die door haar droom is aangegeven. Op die plek kan het goddelijk 
vonkje geborgenheid vinden in haar moederschoot. 
Deze mythe is van essentieel belang bij de initiatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een initiatierite van de 
Walibree Aboriginals. Een 
volwassen man laat zijn 
slagaderlijk bloed vloeien 
over de jongelingen. Dit is 
belangrijk om zo de 
verbondenheid binnen de 
stam door te geven. Een 
individu is enkel een 
groepselement. Het is 
onmogelijk om zich te 
isoleren. Iedereen moet 
meedoen met al de 
gewoontes van de 
gemeenschap betreffende 
jacht, initiaties, dans, 
huwelijk. 

 



Over leven en dood 
 
Over het leven, het beleven van het bestaan, zeggen de mythen niet veel. 
De vroege mens zal het leven als vanzelfsprekend hebben ervaren, met 
alle voor en nadelen die bij het leven horen. Meestal beschrijven de 
mythen de deugden en ondeugden van de mens, zoals we dit tot nu toe 
hebben gezien. 
Een scheppingsverhaal van de Maja’s behandelt die eigenschappen op 
een milde manier. 
Huracan en de andere hoge goden hebben de eerste mens uit hout 
gesneden en hen het leven geschonken. Maar die mensen hadden geen 
eerbied voor de goden en waren wreed voor de dieren. De godheid 
besloot om die mens te vernietigen, hij liet het water stijgen zodat zij 
allemaal verdronken. Daarna probeerde de god het nog eens, hij maakte 
deeg van witte en gele maïs en vormde daarvan vier mannen. Vervolgens 
blies hij een wolk op hun ogen zodat zij niet teveel zouden zien. (En 
daardoor aan de goden gelijk zouden zijn) Daarna schiep hij vier vrouwen 
voor de mannen. Van deze acht mensen stammen alle Maja’s af. 
 
Veel Afrikaanse mythen gaan verder; die gaan ervan uit dat er een breuk 
tussen hemel en aarde is ontstaan, waardoor de mensen niet meer met de 
goden konden communiceren. Van toen af was de mens een sterfelijk 
wezen. 
Naast deze verklaringen over het leven, had de mens van toen een 
andere bestaansbeleving  dan wij nu hebben, ons bestaan is sterk 
geïndividualiseerd. De vroege mens beleefde zijn bestaan in zijn functie 
binnen de groep, waarin hij leefde. Kungfu Zi (Confusius) verwoordde dit 
als volgt:  

Laat de vorst een vorst zijn, 
                                                      de dienaar een dienaar, 
                                                      de vader een vader, 
                                                      de zoon een zoon. 
                                     Ofwel, ken je plaats in de maatschappij. 
 
De meeste mythen zeggen dat de mens is gemaakt van klei of aarde, als 
hij is gevormd dan blaast de godin haar adem via de fontanel in het beeld. 
Zo is de mens zowel aards als goddelijk geworden, maar hij is ook 
sterfelijk, daarmee heeft de mens het altijd moeilijk gehad. Ik citeer uit 
Dante’s Divina Commedia, de beschrijving van de poort naar het 
voorgeborgte. 
                                            
 
 

    “Door mij 
                                                 gaat men de stad der smarten in; 
                                                 door mij 
                                                 gaat men de eeuwige pijn in; 
                                                 door mij 

  gaat men naar  de verloren mensen. 
                                                 Laat  alle hoop varen, 
                                                 gij die hier binnen treedt. 

   Deze woorden in een  duistere kleur 
  zag ik geschreven boven de poort.”  

 
Met deze nachtzwarte opvatting kan de mens maar moeilijk leven. 
 
Al vroeg is de mens gaan geloven dat hij een verwantschap heeft met al 
het leven  om hem heen. Deze vorm van religie noemen we animisme, 
hierbij gaat men ervan uit dat elk verschijnsel bezield is. Vanuit dit geloof 
is men op de gedachte gekomen dat er na het vergaan van het lichaam 
iets eigens overblijft, dat na een zekere tijd overgaat in een nieuw leven, 
dat kan zijn als mens of als dier.  
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Een ander aspect van de dood lezen we in de mythe van de Wahoengwes 
in het voormalige Zuid Rhodesië.  
‘Het was al jarenlang droog. Om de vruchtbare regen op te roepen hadden 
alle jonge meisjes gemeenschap met de huwbare jonge mannen, maar 
het bleef droog. Toen besloten de sjamanen om een maagd te offeren, 
maar in het hele land was geen maagd meer te vinden. Zij hebben toen 
een jong meisje opgesloten in een stenen toren. De vrouwen brachten 
haar eten, en geen man kreeg haar te zien. Na een aantal jaren was het 
meisje zover dat zij als maagd kon worden geofferd. Men bracht haar naar 
een boom die op een mierenhoop was gegroeid, daar is zij levend 
begraven, terwijl alle vrouwen om de boom heen dansten. 
De boom begon meteen te groeien en kreeg frisse bladeren. Hij groeide 
zo snel dat hij de maan en de sterren verduisterde. Toen begon het te 
waaien en kwamen er wolken waaruit het dertig dagen en nachten 
regende. Zo beloonden de goden hun volk voor het offer dat zij  hen 
hadden gebracht. 
Hier zien we dat de dood een offer kan zijn. In alle culturen waren 
mensenoffers gebruikelijk, ook in de vorm van zelfdoding. De gedachte 
hierachter is dat de mens aan de goden  het beste geeft dat hij heeft: een 
jong onbezoedeld mens, een krijger of zichzelf. 
 
Een vorm van vrijwillig doodsoffer zien we bij een balspel van de Inca’s. 
Hierbij werd de aanvoerder van het winnende team, op het veld geofferd 
door de aanvoerder van de verliezende partij. Na enig ceremonieel werd 
van de winnaar het hoofd afgehakt. Dit ritueel had tot doel dat de 
overwinnaar waardig wordt bevonden om als een god te worden geofferd. 
 
In veel tradities ontstaat de schepping uit de offerdood van een godheid. 
In de Chinese mythologie is de veroorzaker van alles Pan Gu, hij was een 
soort oergod die al bestond voor al het andere er was. Maar door 
vermoeidheid om de chaos in stand te houden ging hij liggen om te gaan 
sterven. Zijn lichaam veranderde in de verschillende kenmerken van 
hemel en aarde. Zo werd zijn adem de wind en de wolken, zijn stem werd 
de donder, zijn ene oog werd de zon en het andere oog werd de maan, 
zijn haren werden de sterren. De andere lichaamsdelen werden de bergen 
en de rivieren, de bomen en de metalen en edelstenen. 
 
Als de dood dichterbij komt dan ontdekt de mens hoezeer hij het leven lief 
heeft. Dit is de essentie van de mythen over de dood. 
 
Een paar weken voor zijn dood zegt Campbell hierover: ‘ Je moet 
balanceren tussen leven en dood, zij zijn aspecten van hetzelfde, namelijk 
van wat je bent en dat wat je kunt worden.’  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men zegt dat de dichter de oudere verhalen heeft samengevat tijdens de 
regering van koning  Hammurabi, ongeveer 3700 jaar geleden. Hij opent 
het epos aldus: 
‘Hij die alles zag, al wat bestaat en de geheimen doorgrondde, die de 
wijsheid bezat: die heeft het mysterie aanschouwd en daarna het 
verborgene geopenbaard. 
Hij heeft bericht van voor de grote vloed en heeft een verre tocht 
ondernomen, vol moeite en verdriet, waarna hij alles op een stenen tafel 
heeft gegrift’. 
 
Gilgamesj, is de vorst van Uruk, een stad in het gebied van Eufraat en 
Tigris. Hij is een reus, een geweldenaar; voor tweederde god en voor 
eenderde mens. Hij loopt door de stad  als een oeros en met een trommel 
vordert hij alle jonge mannen voor de bouw van de muren noch laat  hij de 
bruid  aan haar man. Hij maakt overvloedig gebruik van zijn ius primae 
noctis.    
De bewoners van Uruk roepen de Moedergodin Aruru aan om een 
evenbeeld van Gilgamesj  te maken zodat er rust komt in de stad.  Aruru 
bedenkt een evenbeeld van Gilgamesj, daarna wast zij haar handen, 
neemt een kluit leem en boetseert zo Enkidu. Hij wordt gewijd aan de god 
Ninurta, heer over de planten en de stenen. Enkindu is ruig over zijn hele 
lichaam, heeft lang haar en is gekleed in een dierenvacht. Hij voedt zich 
met kruiden en drinkt water samen met het wild.  
 
Een jager ziet Enkidu bij de drinkplaats en verstijft van schrik. Op advies 
van zijn vader vertelt hij aan Gilgamesj wat hij heeft gezien. Die geeft de 
jager opdracht om de haetare, die de Vrolijke heet, mee te nemen naar de 
drinkplaats, zij zal de wildeman verleiden. De jager en de haetare 
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verschuilen zich bij de drinkplaats. Na enige tijd verschijnt Enkidu om te 
drinken. Als zij hem ziet komt zij uit de struiken te voorschijn, ontbloot haar 
borsten  en opent voor hem haar schoot. Als hij haar streelt, legt zij haar 
kleed op de grond waarop hij gaat liggen, daarna leert zij hem de aard van 
de vrouwen kennen. Zes dagen en zeven nachten hebben zij 
gemeenschap met elkaar. 
Van schrik verlamd, merkt Enkidu dat hij zwak is geworden en niet meer 
zo snel ter been. Wel kan hij nu luisteren en hij heeft inzicht gekregen. De 
haetare heeft hem geleerd hoe hij onder de mensen kan leven. Zo is zij 
van een ontuchtige een kameraad geworden. 
De Vrolijke haalt Enkidu over om zich als mens te kleden, om als mens te 
eten en te drinken; hij sluit vriendschap met de herders door wolven en 
leeuwen voor hen te doden. Intussen komt er een boodschapper die 
Enkidu uitnodigt om met hem naar het mannenhuis van de koning te gaan. 
Onderweg vertelt de man over de rijkdom en de kracht van Gilgamesj en 
over het recht van de vorst op de eerste huwelijksnacht van zijn 
onderdanen. Als Enkidu dit laatste hoort, wordt hij woedend, hij gaat de 
vorst uitdagen op de markt van Uruk.  
 
De hele stad ziet Enkidu binnenkomen en iedereen is blij, want Reeds is 
het bruidsbed voor een maagd gereedgemaakt zodat de tiran bij haar kan 
slapen en haar kan onteren. 
De twee ontmoeten elkaar op het marktplein en Enkidu verhindert 
Gilgamesj om het huis van het meisje binnen te gaan. Er ontstaat een 
gevecht waarbij zij als wilde stieren te keer gaan. Als de vorst niet kan 
winnen, verdwijnt zijn drift en Enkidu duwt hem van zich af en geeft de 
koning de eer die hem toekomt. Daarna kussen zij elkaar en sluiten 
vriendschap. 
                                                                
Het wulpse leven in Uruk en de orgieën ter ere van de godin Isjtar staan 
Enkidu na een tijdje tegen. ‘De gezellinnen hebben mij te vaak omhelsd; 
mijn armen zijn verzwakt, mijn kracht is uitgeput.’ Daarom stelt Gilgamesj 
hem voor om samen de duivelse reus Chumbaba te doden en zo het 
kwaad in het land te verdelgen. Enkidu echter, die de geheimen van de 
wouden en de bergen kent, heeft bedenkingen. Maar Gilgamesj is 
overmoedig en mateloos ambitieus: ‘Als ik sneuvel in de strijd met 
Chumbaba, dan zal ik beroemd zijn ’, dan geeft zijn vriend toe. De smid 
smeedt de wapens: strijdbijlen, zwaarden en de bogen. Zij gaan op weg 
en bereiken het Cederbos. Daar staan zij dan en staren naar het bos met 
zijn reusachtige ceders; ook zien zij de paden waar Chumbaba vaak 
wandelt.  
Enkidu stelt voor om eerst Chumbaba te doden want dan volgen zijn 
helpers van zelf. Chumbaba komt woedend op de indringers af, maar 

Sjamasj, de zonnegod, verblindt de reus door hem met acht winden in het 
gezicht te blazen. Gilgamesj slaat de reus met z’n zwaard in de nek, en 
Enkidu hakt met z’n bijl het hoofd af. De helpers van Chumbaba zijn 
verbijsterd en verlamd van schrik, zij worden vervolgens gedood. 
Nu verspreidt zich een diepe rust en stilte over de Libanon en alle bergen. 
                                                          
Na het gevecht met Chumbaba en zijn dienaren wassen zij zich en 
trekken een feestgewaad aan, en zo trekken zij in volle pracht Uruk 
binnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna stort hij zich op Enkidu maar die pakt de stier bij de horens en de 
staart en houdt hem zo vast.  
 
Zijn vriend stoot z’n zwaard tussen de nek en de horens. Als de stier dood 
is, halen de twee het hart eruit en offeren die aan Sjamasj.  
Isjtar is woedend en verwenst de beide vrienden. Als Enkidu dit hoort 
scheurt hij een dij van de Hemelstier af en gooit die naar haar hoofd. Zij 
roept nu alle tempelmeisjes, deernen en haetaren bijeen om te rouwen om 
de stier. 
In Uruk beginnen de twee een triomftocht en worden toegejuicht door de 
hele stad, het volk zingt:       
                               

 

De heerlijke godin Isjtar ziet Gilgamesj 
en vraagt hem als haar gemaal. Zij 
biedt hem rijkdom aan en overvloedige 
vruchtbaarheid. Hij wijst echter haar 
aanzoek af want ‘Gij zijt als een oven 
die niet verwarmt als het vriest.’, ook 
verwijt hij haar dat zij al haar minnaars 
heeft veranderd in dieren. Isjtar is 
beledigd en doet beklag bij haar vader 
Anu, de god van de hemel.   
Zij vraagt hem om haar de Stier des 
Hemels te geven, die zal wraak nemen 
op Gilgamesj. Anu aarzelt want als 
Taurus op aarde neerdaalt dan 
ontstaat er hongersnood en dan zullen 
er velen sterven. Isjtar weet Anu te 
overtuigen dat zij daarin heeft voorzien 
door grote voorraden aan te leggen. 
Dan komt de Stier van uit de hemel 
naar beneden en doodt honderden 
mannen. Daarna stort hij zich op 
Enkidu maar die pakt de stier bij de 
horens en de staart en houdt hem zo 
vast.  
 

Gilgamesj en Enkidu in gevecht met 
Chumbaba 
 



                                               ‘Gilgamesj is de schoonste onder de helden 
                                                Enkidu is de prachtigste onder de mannen’ 
 
                                                           
Nog diezelfde nacht droomt Enkidu over zijn einde. Hij leeft nog twaalf 
dagen; en eenmaal in het huis van Irkala de koningin van de onderwereld 
aangekomen, houden zijn vader en moeder z’n hoofd vast en zijn vrouw 
buigt zich over hem heen. 
 
Geconfronteerd met de dood van zijn vriend wordt Gilgamesj angstig voor 
z’n eigen dood.  Hij laat al zijn onderdanen treuren om de dood van zijn 
vriend. Zij laten hun haren hangen. Als grafgift krijgt Enkidu een tafel van 
cederhout mee waarop twee schalen, een van kornalijn en de ander van 
lazuur, gevuld met karnemelk en honing. Van doodsangst zwerft hij nu 
over de steppe op weg naar Uta-napisjtim, de enige mens die aan de 
dood is ontsnapt. 
 
Hij komt bij de tweelingbergen, door wiens kloof de zon in het westen 
onder de aarde verdwijnt en vandaar bij de bergen in het oosten weer 
opkomt. Als godenzoon krijgt hij van de wachters toestemming om de 
kloof te betreden. Nadat hij honderd mijlen heeft afgelegd in het duister, 
ziet hij een lichtplek verschijnen. Dan komt hij in de tuin van de goden. De 
bomen zijn van lapis lazuli en cornalijn, zij dragen de heerlijkste vruchten. 
 
Het hof van de goden is gelegen in het oosten, aan de oever van de grote 
oceaan. Hier woont de goddelijke schenkster Sidoeri, die de drank bereidt 
waardoor de goden onsterfelijk zijn, die maakt zij uit de bloesems van 
munt en de vruchten van bloedkoraal. 
Zij ziet Gilgamesj aankomen, hij is vermoeid en zijn gezicht is geteisterd 
door koude en hitte. Hij vertelt Sidoeri, ‘Sinds Enkidu weg is, kan ik het 
leven niet meer vinden.’  Zij antwoordt hem ‘Gilgamesj, waar zwerf je toch 
heen? Het leven dat je zoekt zul je niet vinden. Toen de goden de mensen 
schiepen hebben zij voor hen de dood bepaald; het leven hielden zij voor 
zichzelf. Dus, eet smakelijk en veel! En vermaak je dag en nacht.’  
                                                             
Gilgamesj echter vervolgt zijn tocht en ontmoet Ur-sjanabi, de veerman, 
die hem kan brengen naar Uta-napisjtim. De overtocht verloopt zo 
voorspoedig dat zij in korte tijd het zwarte water bereiken. Daar maakt 
Gilgamesj van zijn kleren een zeil, waarmee de boot naar Uta-napisjtim 
vaart. 
Daar aangekomen vertelt hij hem over zijn smart, hij vraagt zich af of hij, 
net als Enkidu, sterfelijk is. De wijze antwoordt: ‘Je zult sterven want er is 
geen uitkomst uit de vergankelijkheid van het aardse en de 

onverbiddelijkheid van het lot. Tegen de macht van Mammetu, de 
Maakster van het lot is niets opgewassen’. 
 
Uta-napisjtim vertelt Gilgamesj, hoe de god Ea hem ooit in de slaap heeft 
opgedragen om een schip te bouwen. Ea zei ‘ Laat varen de weelde, zoek 
het leven; versmaad het bezit, houd jezelf in leven en breng alles wat leeft 
in dat schip!’ Toen het schip klaar was, regende het dagen lang. Ook 
kwam er een vloedgolf, opgestuwd door een storm uit het zuiden. Het 
noodweer duurde zeven dagen en nachten. Als de goden zien dat hij de 
vloed heeft overleefd, beslissen zij dat Hij en zijn Gade voortaan aan de 
goden gelijk zijn. 
 
Gilgamesj besluit om terug te gaan naar Uruk. De wijze geeft hem als 
geschenk het geheim van de kruid des levens mee. ‘Het is een plant 
waarvan de wortel vol doornen zit.. Maar als je die plant bemachtigt dan 
herkrijg je jouw jeugd.’ Als Gilgamesj dit hoort, bindt  hij twee zware 
stenen aan z’n voeten en springt in het water. De stenen trekken hem de 
diepte in, en zowaar, hij ziet de plant en plukt hem, de stenen snijdt hij los 
en hij schiet omhoog met de plant. 
Hij begint aan de terugtocht naar Uruk. Onderweg ziet hij een meertje met 
fris helder water, daar neemt hij een bad.  
Een slang ruikt het kruid, komt uit het water en rooft het. Terwijl zij terug 
kruipt, stroopt zij haar vel af, waardoor zij laat zien dat zij verjongd is. 
                                                               

Ook heeft Uta-napisjtim, de wijze, tegen Gilgamesj gezegd: 
 
                                            De grimmige dood is onverbiddelijk! 
                                            Zouden wij alsmaar huizen bouwen? 
                                            Zouden wij alsmaar contracten sluiten? 
                                            Zouden wij als broeders de erfenis delen? 

               Wordt er alsmaar haat gekoesterd tegen de vijand? 
                          Zal de rivier alsmaar libellen en vlinders 
                                            brengen, die zich spiegelen in het water 
                                            en de zon weerkaatsen. 
                                            Nooit is er iets duurzaam! 

 
          Hij die slaapt en de dode, hoe lijken zij op elkaar! 

             De dood kan een mens niet meer zichtbaar maken. 
                                           Zou de mens hem dan z’n meester zijn? 
                                           Als zijn laatste uur heeft geslagen, 

         dan komen de goden van de Onderwereld bijeen 
                                           en Mammetu, de maakster van het lot 
                                           werpt met hen de teerling! 



                          Zo beslissen zij over leven en dood! 
 Maar de dag en het uur openbaren zij niet! 

 
Het epos eindigt met een lofzang op de stad Uruk. De mensen zijn 
sterfelijk, maar het werk van hun handen trotseert de tijd, tot in lengte van 
dagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten slotte 
 
De mythologie wordt in talloze boeken besproken. Mythen hadden en 
hebben heden ten dage nog een zingevende functie in veel culturen. Het 
is niet doenlijk om die allemaal te bespreken. Daarom zijn in deze serie de 
belangrijkste onderwerpen genoemd die een rol spelen in de verschillende 
verhalen. Deze serie sluit af met een toelichting op een aantal 
voorstellingen die typisch zijn van het archaïsche denken in de oude 
tijden. 
 
De wereld van de goden 
De mens heeft altijd de noodzaak ervaren om zijn omgeving te begrijpen. 
Zo is hij de verschijnselen, die hij niet kon beïnvloeden, gaan toeschrijven 
aan machten die buiten hem zouden bestaan. In de evolutie van het 
denken krijgen die machten specifieke eigenschappen. 
In de proto Indo- Europese taal (vroeger Indo-Germaans genoemd), (6000 
– 7000 BP) komt het woordje god al voor. De godheden worden niet 
alleen antropomorf beschreven, maar zij worden ook gekoppeld aan 
natuurverschijnselen We vinden bijvoorbeeld in de Griekse mythologie 
Helios de god van de zon, Gaia of Ge als godin van de aarde, Eos is de 
god van de dageraad en Selene de godin van de maan. Zo schrijft Ovidius 
in zijn Procemium vs 5/25: ‘Voordat de zee, de aarde en de hemel 
bestonden was er maar één vorm namelijk de Chaos. Aan deze toestand 
maakte een machtige god, ofwel een natuurkracht een einde’.  
 
In de wereld van de goden en godinnen zijn incestueuze relaties heel 
normaal: Gaia heeft gemeenschap met haar zoon Ouranos, in de 
Egyptische mythologie zijn broer en zus Gab en Noet een onverbrekelijk 
liefdespaar. Dit soort relaties komen voor in de godenwereld van de eerste 
en de tweede generatie. Dit betekent dat deze voorstellingen al heel oud 
zijn, mogelijk zelfs uit de tijd van de nomaden. Deze geïsoleerde groepjes 
leefden hoofdzakelijk endogaam, in dergelijke gemeenschappen komen 
intieme relaties tussen bloedverwanten vaak voor. 
 
De wereld van de voorouders 
We kunnen de voorouderverering begrijpen als wij beseffen wat zij hebben 
bijgedragen aan ons denken en aan ons bestaan. Ik citeer een gedicht 
van Birago Diop, uit Gambia: 

 
                                             
 
 
 

 

Stukje bij beetje geeft het oude Uruk zijn geheimen prijs, zoals een stuk van de oude 
stadsmuur en een poort. Vanaf 1912 werden er opgravingen uitgevoerd. 
 
 



                                       De doden zijn niet dood. 
                      De gestorvenen zijn nooit heengegaan. 

                         Zij zijn in de schaduw die zich verheldert, 
                                  en in de schaduw die dieper in het donker valt. 

      Zij zijn in de boom die steunt, 
         zij zijn in het water, dat uitstort, 

                              evenals het water dat slapend de ogen sluit, 
              zij zijn in de hut, zij zijn in de boot: 

                                                       de doden zijn niet dood. 
 
Onze voorouders zijn niet dood want zij leven voort in ons. Zij zijn in de 
boom, want zij hebben hem ooit z’n naam gegeven en die naam hebben 
anderen aan ons doorgegeven. Alles wat wij kunnen en denken is door 
hen van generatie op generatie aan ons overgedragen. 
 
Over edelstenen 
Als Gilgamesj in de tuin van de goden komt ziet hij ‘Een boom van 
cornalijn, die vruchten draagt en waaromheen wijnranken zich slingeren. 
En bomen van lazuursteen die bloesems dragen en vruchten’. Een ander 
kleitablet spreekt over ‘Bomen van turkoois en van andere edelgesteenten 
zoals glanskobalt, bergkristal en haematiet’. 
Ook in de hebreeuwse bijbel wordt over een godentuin gesproken en in 
één adem over het gewaad van de koning dat bestaat uit kostbare stenen 
zoals robijn, topaas, jaspis, onyx en saffier. Verder staat in het boek 
Ezechiël ‘Langs de beek (in dat hof) groeien aan beide oevers allerlei 
vruchtbomen waarvan de bladeren niet verwelken. 
Bomen van edelstenen en een koningsmantel gemaakt van ondermeer 
edele kwartsen!’ De vertellers van weleer wisten uiteraard dat dit niet kan. 
Deze voorstellingen zijn zinnebeeldig bedoeld, toch ligt er een zekere 
logica aan ten grondslag. Immers in de tuin van de goden kunnen de 
bomen niet anders bestaan dan van onvergankelijke edelstenen en 
waarvan de bladeren niet verwelken. Deze gedachte is ook in zekere mate 
van toepassing op de mantel van de goddelijke heerser, hoewel hiermee  
ook de status van die koning kan zijn aangegeven. 
   
Enkele opmerkingen over de tijdrekening 
De ouderdom van voorwerpen wordt aangegeven in jaren, hierbij is het 
belangrijk van welke kalender men uitgaat. Vrij algemeen wordt de 
christelijke kalender gebruikt, deze begint in het geboortejaar van 
Christus. 
In 1950 is de C14 meetmethode geïntroduceerd waarmee de ouderdom 
tot 50000 jaar redelijk nauwkeurig kan worden vastgesteld. Door veel 
archeologen, geologen en paleontologen wordt daarom een jaarkalender 

gebruikt die begint in het jaar 1950, de aanduiding is BP (Before Present). 
Voorbeeld: 3000 v. Chr. of BC = 4950 BP. In de praktijk wordt dit afgerond 
op 5000 BP, het verschil van 50 jaren speelt in de geologie of 
paleontologie geen rol. Het voordeel van deze kalender is dat hij kan 
worden gebruikt door culturen, waarvan de kalender met een eigen datum  
begint.  
 
Mythen als derde pijler 
Vaak wordt gezegd dat het fundament van onze beschaving een joods- 
christelijke is. Ik meen echter dat één pijler van onze cultuur het 
monotheïsme is, een andere pijler is het hellenisme, daarnaast is er een 
derde pijler, namelijk die van de natuurreligies, zoals de oude volken die 
beleefden. Sommige van die vroege werkelijkheidsbelevingen zijn nog 
steeds actueel.  Een uitdrukkingsvorm van die religies zijn de verhalen, 
ofwel de mythen. 
 
Een gedeeltelijk citaat uit Verledentijd van de schilder Jan Vorsters 
beëindigt deze bundel. ‘In de Reuselse graven trof Jan de universele 
mens aan. De mens die bevrijd is van al zijn begrenzingen. Die nog 
slechts getuigt van die ene doorgaande lijn. De lijn waarin geboren worden 
en sterven niet meer dan incidenten zijn, paragrafen in het boek van de 
eindeloze tijd.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatuur 
 
 
 
 

 

Duizendjarige olijfboom op Corsica met menhirs er omheen. 
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