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Gilgamesj-epos

Het Babylonische zondvloedverhaal

Datering ongeveer 1700 voor Christus

(Mozes schreef rond 1500 voor Christus)

Buiten de Bijbel is het meest belangwekkende van alle zondvloedberichten 

het Babylonische verhaal, dat met duizenden andere kleitafeltjes in het Brits 

Museum belandde, afkomstig uit de oude bibliotheek van Assurbanipal in 

Ninevé, waar het toevallig door George Smith, een Britse oriëntalist, in 1872 

ontdekt werd. In 1845 was Layard al begonnen te graven in een heuvel, waar 

Ninevé, de oude hoofdstad van Assyrië gelegen bleek te hebben. Hij vond in 

deze heuvel de resten van twee paleizen, die door brand vernietigd waren. 

Het ene bleek dat van Sanherib te zijn, ons bekend uit II Koningen. Het andere

was het verwoeste paleis van Assurbanipal, die van 668 tot 626 vóór onze 

jaartelling geregeerd heeft. Uit deze paleisruïnes, speciaal uit die van 

Assurbanipals paleis, bracht hij tal van schatten tevoorschijn, onder andere 

ongeveer 20.000 kleitafeltjes en fragmenten van kleitafeltjes bedekt met 

spijkerschrift.

Het sorteren en ontcijferen van deze tafeltjes was een moeilijk werk. Mr. 

Smith werd aangesteld om de teksten van de belangrijke tafeltjes voor 

buitenlandse geleerden te kopiëren en door dit werk verkreeg hij een 

grondige kennis van het spijkerschrift dat toen nog weinig bekend was. Terwijl

hij bezig was met dit werk, kreeg hij toevallig een klein fragment van een 

kleitafeltje in handen waarop hij de volgende woorden las: "Op de berg Nisir 

bleef het schip rusten. Ik liet een duif uit en ze ging. De duif ging en een plek 

om te rusten vond ze niet en ze kwam terug". 

Smith zag onmiddellijk dat deze regels aan een voorval herinnerden uit het 

zondvloedverhaal van Noach volgens Genesis en hij begon onverdroten naar 

het ontbrekende deel te zoeken. Zijn werk werd boven verwachting beloond. 

Niet alleen vond hij vele fragmenten van dit zondvloedverhaal, maar ook 

gedeelten van twee andere versies. Nadat hij alle stukken die hij vinden kon, 

verzameld had, maakte hij zorgvuldig een vertaling van de hele tekst, waarin 

natuurlijk nog vele gedeelten ontbraken. Hij maakte het resultaat van zijn 

bijzonder opmerkelijke ontdekking openbaar in een vergadering van de 
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Hieronder volgt een gedeelte van het Gilgamesj-epos, gepubliceerd door de 

"University of Chicago Press".

1. Gilgamesh zei tot hem, tot Utnapishtim de Verafzijnde: 
2. Ik zie tot u op, Utnapishtim,

3. Uw verschijning is niet anders; gij zijt als ik.

4. Ja, gij zijt niet anders; gij gelijkt mij.

5. Mijn hart heeft zich u voorgesteld als iemand volmaakt tot de krijg;

6. (Maar) gij ligt (in ledigheid) op (uw) zijde (of) op uw rug.

7. (zeg mij), hoe kwaamt gij in het gezelschap van de goden en verkreegt ge 

(eeuwig) leven?

8. Utnapishtim zeide tot hem, tot Gilgamesh:

9. Gilgamesh, ik zal u een verborgenheid openbaren,

10. en wel een geheim van de goden zal ik u vertellen.

11. Shurippaki (58) — een stad die ge kent,

12. (en die gelegen is) (op de oever van) de rivier de Eufraat —

13. die stad was (al) oud en de goden woonden in haar midden.

14. (Welnu) hun hart zette de grote goden aan (om) een zondvloed te doen 

komen.

15. (Daar was?) Anu, hun vader;

16. Oorlogszuchtige Enlil, hun raadgever.

17. Ninurta, hun plaatsbekleder;

18. Ennugi, hun vizier;

19. Ninigiku (dat is) Ea, zat ook bij hen.

20. Hun rede herhaalde hij tegenover een rieten hut: (59)

21. "Rieten hut, Rieten hut! Wand, wand!

22. Rieten hut, hoor toe! Wand, overweeg!

23. Man van Shurippaks (60), Zoon van UbaraTutu!

24. Breek (uw) huis af, bouw een schip!

25. Geef op (uw) bezittingen, zoek uw leven (te redden) !

26. Verlaat (uw) goederen, en red (uw) leven;

27. (Doe) het zaad van alle levende wezens in het schip gaan.

28. Het schip, dat gij zult bouwen,

29. Zijn afmetingen zullen (nauwkeurig) bepaald worden;

30. Zijn breedte en lengte zullen gelijk zijn.

31. Bedek het (zo) als de wateren onder de aarde".
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32. Toen ik dit gehoord had, zeide ik tot Ea, mijn heer:

33. (Zie), mijn heer, wat gij aldus geboden hebt

34. zal (ik) eerbiedigen (en) uitvoeren.

35. (Maar wat) zal ik zeggen tot de stad, het volk en de oudsten?"

36. Ea opende zijn mond en sprak,

37. zeggende tot mij, zijn dienstknecht:

38. "Zo zult ge tot hen zeggen:

39. Ik heb (ver)nomen dat Enlil mij haat,

40. Dat ik niet (langer) in (uw) stad mag wonen,

41. noch mijn aangezicht wenden naar het land van Enlil,

42. (Daarom zal ik heen)gaan tot de apsu en wonen bij Ea, mijn (he)er. (61)

43. (Op) u zal hij (dan) veel regen doen neerkomen;

44. (van v)ogels (?) van vissen.

45. ( ) voorspoed oogsten.

46. (Des avonds zal die) de storm (zendt) (?)

47. een regen van tarwe op u doen vallen". (62)

48. Zodra (de eerste morgenschemer) aanbrak,

49. was het land (rondom mij) vergaderd.

50-53. (te veel ontbreekt, dan dat vertaling mogelijk is)

54. Het kind (bracht) pek,

55. (Terwijl) de menigte bracht (wat verder) nodig was.

56. Op de vijfde dag bracht (ik) de eerste balken aan.

57. Het grondvlak was een ik u, (63) honderdtwintig el was de hoogte der 

wanden

58. Honderdtwintig el mat elke zijde van zijn dak. (64)

59. Ik gaf vorm aan de buitenwand (en) bevestigde die (65)

60. Zes dekken (onder elkaar) bracht ik erin aan.

61. (Op die wijze het) in zeven verdiepingen verdelende (66)

62. Het vloeroppervlak verdeelde ik in negen (afdelingen)

63. Ik bracht houten proppen aan (67)

64. Ik zorgde voor vaarbomen en legde voorraden aan. (68)

65. Zes shar (69) pek deed ik in de oven,

66. (En) drie shar asfalt (voegde ik) toe.

67. De manddragers brachten drie shar olie;(70)

68. Benevens een shar olie hetgeen voor de verzadiging(?) (van de 

houtproppen) nodig was.
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69. Twee shar olie die de bootsman wegborg.

70. Ossen slachtte ik voor (het volk)

71. Schapen doodde ik iedere dag.

72. Most, rode wijn, olie en witte wijn,

73. (gaf ik) de werklieden (te drinken) alsof het water was,

74. (zodat) zij een feest maakten als op Nieuwjaarsdag.

75. Ik ( ) zalf deed ik mijn handen.

76. ( ) was het schip voltooid.

77. Moeilijk was (het).

78  boven en onder

79. ( ) zijn twee derde

80. (Wat ik ook bezat) laadde (ik) aan boord;

81. Wat ik aan zilver bezat laadde ik aan boord;

82. Wat ik aan goud (bezat) laadde ik aan boord;

83. Wat ik bezat aan zaad van alle levende wezens (laadde ik) aan boord.

84. Nadat ik mijn gezin en verwanten in het schip had doen gaan,

85. deed ik het wild en het gedierte des velds (en) alle werklieden (naar 

binnen) gaan.

86. Shamash (71) stelde een tijdstip voor mij vast:

87. "Wanneer hij die de sto(rm?) zendt een vernietigende regen des avonds 

doet regenen,

88. Ga het schip binnen en sluit uw deur". (72)

89. De gezette tijd brak aan:

90. Des avonds deed die de sto(rm?) zendt een vernietigende regen 

neerdalen.

91. Ik schouwde hoe het weer er uitzag;

92. Het weer was verschrikkelijk om te zien.

93. Ik ging het schip binnen en sloot mijn deur.

94. Aan de bootsman ParurAmurri voor de besturing(?) van het schip

95. Vertrouwde ik het grote bouwsel met zijn goederen toe.

96. Zodra de eerste morgenschemer aanbrak,

97. kwam er aan de horizon een zwarte wolk op.

98. En er binnen donderde het. (73)

99. terwijl Shullat en Hanish vooruitgingen

100. als herauten komende over heuvel en vlakte;

101. Irragall (74) rukt de masten uit;
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102. Minurta (75) komt er aan (en) doet de dijken bezwijken;

103. De Anumaki (76) hieven (hun) toortsen op,

104. Het land verlichtende met hun felle schittering. (77)

105. Het woeden van Adad reikt tot de hemel

106. (en) verkeert in duisternis al dat licht was.

107. ( ) het land brak (?) hij als een pot (?)

108. (Gedurende) een dag (loeide de storm).

109. hevig woei het en ( )

110. Als een gevecht (kwam het) over het v(olk).

111. Geen mens kon zijn medemens zien.

112. Vanuit de hemel konden de mensen niet worden herkend.

113. (Zelfs) de goden waren met schrik bevangen vanwege de watervloed.

114. Zij vluchtten en voeren op naar Anu's hemel. (78)

115. De goden krompen ineen als honden en kropen van angst (?)

116. Ishtar schreeuwde het uit als een vrouw in barensweeën;

117. De vrouw van de (goden) met haar liefelijke stem klaagde:

118. "In waarheid, de tijd van ouds is tot stof geworden,

119. Omdat ik kwaad aanbeval in de vergadering van de goden!

120. Hoe kon ik (zulke) boosheid in de vergadering van de goden aanbevelen!

121. (Hoe) kon ik oorlog aanbevelen om mijn volk te vernietigen,

122. (want) ik ben het, die (dit) mijn volk voortbreng!

123. Als het broed van vissen vullen ze (nu) de zee".

124. De Anumakigoden weenden met haar;

125. De goden zaten terneergebogen en weenden.

126. Bedekt was nu hun mond .. .

127. Zes dagen en (zes) nachten.

128. De wind blies, de stortregen, de storm, (en) de watervloed 

overweldigden het land.

129. Toen de zevende dag aanbrak, namen de storm, de watervloed, die als 

een leger gestreden hadden, in hevigheid af.

131. De zee werd stil, de storm nam af, de watervloed hield op.

132. Ik keek uit op de zee, (alles) was stil.

133. En alle mensen waren tot stof geworden;

134. De was zo vlak als een (plat) dak.

135. Ik opende een venster, en licht viel op mijn gelaat. (79)

136. Ik boog, zat terneder en weende.
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137. Mijn tranen liepen over mijn gelaat.

138. Ik keek in alle richtingen naar de einden van de zee.

139. Op (een afstand) van twaalf (80) (dubbele uren) werd een stuk land 

zichtbaar.

140. Op de berg Nisir (81) kwam het schip aan de grond.

141. Berg Nisir hield het schip vast zodat het niet bewoog.

142. Een dag, een tweede dag hield de berg Nisir het schip vast zodat het niet 

bewoog.

143. Een derde dag, een vierde dag hield de berg Nisir het schip vast zodat het

niet bewoog.

144. Een vijfde dag, een zesde dag hield de berg Nisir het schip vast zodat het 

niet bewoog. (82)

145. Toen de zevende dag aanbrak

146. Zond ik een duif uit en liet (haar) gaan.

147. De duif ging weg en kwam tot mij terug:

148. Er was geen plaats om te rusten en dus keerde ze terug.

149. (Toen) zond ik een zwaluw uit en liet (haar) gaan.

150. De zwaluw ging weg en kwam tot mij terug;

151. Er was geen plaats om te rusten en dus keerde ze terug.

152. (Toen) zond ik een raaf uit en liet (haar) gaan.

153. De raaf ging weg en toen ze zag dat de wateren waren afgenomen,

154. At ze, vloog ze rond, kraste (en) keerde niet terug.

155. (Toen) zond ik alle uit naar de vier windstreken en offerde een 

slachtoffer.

156. Ik goot een plengoffer uit op de top van de berg.

157. Zeven en (nog eens) zeven ketels stelde ik op.

158. Daaronder stapelde ik op (suiker)riet, ceder en mirt.

159. De goden roken de geur.

160. De goden roken de zoete geur.

161. De goden verzamelden zich als vliegen boven de offeraar.

162. Zodra de grote godin (83) aankwam,

163. Hief zij de grote juwelen op die Anu overeenkomstig haar wens gemaakt 

had:

164. "O gij goden hier tegenwoordig, zo zeker als ik de lapis lazuli aan mijn 

hals niet vergeten zal.

165. zal ik deze dagen mij herinneren en zal ze nimmer vergeten!
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166. Dat de goden naderbij komen tot het offer;

167. (maar) Enlil nadere niet tot het offer;

168. Omdat hij zonder nadenken de grote vloed deed komen

169. en mijn volk aan de vernietiging overgaf!"

170. Zodra Enlil kwam

171. En het schip zag, was Enlil verbolgen;

172. Hij werd vervuld van toorn jegens de goden, de Igigi: (84)

173. "Zijn er stervelingen ontkomen? Niemand mocht de vernietiging 

overleven!

174. Ninurta opende zijn mond en zeide, tot de oorlogsgod En(lil) sprekende:

175. "Wie kan er iets doen zonder Ea?

176. want Ea alleen begrijpt alles".

177. Ea opende zijn mond en zeide, tot de oorlogsgod Enlil sprekende:

178. "O krijgsheer, gij wijste onder de goden!

179. Hoe, o hoe kondt gij zonder nadenken deze watervloed doen komen?

180. De zonde blijve op de zondaar; de overtreding blijve op de overtreder!

181. Laat vieren, zodat hij niet afgesnoerd worde; houdt stevig vast, zodat hij 

niet (loskome). (85)

182. In plaats van een watervloed te zenden moest een leeuw gekomen zijn 

om de mensheid aan te tasten!

183. (Of) in plaats dat gij om het land te (verwoesten) !

185. (Of) in plaats dat gij een watervloed zondt moest Irra (86) gekomen zijn 

om de mensheid te slaan!

186. (Bovendien) niet ik openbaarde het geheim van de grote goden;

187. (Maar) Atrahasis30) deed ik een droom zien, en zo leerde hij het geheim 

van de goden.

188. En nu ga te rade over hem".

189. Toen ging Enlil in het schip.

190. Hij nam mijn hand en deed me aan boord gaan.

191. Hij deed mijn vrouw aan boord gaan (en) neerknielen aan mijn zijde.

192. Staande tussen ons raakte hij onze voorhoofden aan en zegende ons:

193. "Tot hiertoe is Utnapishtim slechts een mens geweest;

194. Maar nu zullen Utnapishtim en zijn vrouw aan ons goden gelijk zijn.

195. Veraf, aan de mond van de rivieren zal Utnapishtim wonen!"

196. Zo namen ze mij en deden mij wonen veraf, aan de mond van de 

rivieren".
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Voetnoten behorende bij het Gilgamesj-epos:

58. Meestal Shuruppak genaamd.

59. Waarschijnlijk de woning van Utnapishtim. Enkele goede foto's van rieten 

huizen werden gepubliceerd in "The National Geographic Magazine", LXXXII 

(1942).

60. Deze uitdrukking slaat op Utnapishtim, zoals blijkt uit de volgende regels.

61. De apsu, de plaats waar Ea woonde, was de onderaardse zoetwateroceaan

waaraan, naar men dacht, het rivierwater ontsprong. In deze regel echter 

heeft de aanduiding betrekking op de Perzische Golf.

62. Het oorspronkelijke is klaarblijkelijk een woordspeling, met het doel om de

inwoners van Shurippak tot het laatst toe te misleiden. Zie Carl Frank in 

Zeitschrift fiir Assyrio logie XXXVI (1925) blz. 218.

Deze regel kan ook vertaald worden: "Hij zal een vernietigende regen op u 

doen vallen, (lett. een regen van ongeluk)". Het is duidelijk, dat dit de 

betekenis van deze zin is. Maar Ea wist, dat het volk van Shurippak deze 

woorden anders zou interpreteren.

63. Ongeveer 3.600 m2; zie A. J. Sacks in "Bulletin of the American Schools of 

Oriental Research, nr. 6,

dec. 1944, blz. 2939.

64. De Babylonische el op ongeveer een halve meter stellend (zie het 

aangehaalde artikel van Sacks) mat het dekoppervlak ongeveer 3.600 m2 of 

een iku. Utnapishtims schip was dus een kubus.

65. Utnapishtim bracht nu de scheepswand aan.

66. Alle zeven verdiepingen waren in negen ruimten verdeeld.

67. Deze regel betekent waarschijnlijk dat hij naden dichtte met houten 

proppen om het schip waterdicht te maken. Aldus Paul Haupt in "Beitrge zur 

Assyriologie X, Heft 2 (1927), 6 en Armas Salonen, Die Wasserfahrzeuge in 

Babylonien (Helsinki, 1939) blz. 100 e.v.

68. Of: sloeg op wat nodig was (zie regel 55).

69. Of: drie shar. Een shar is 3.600. De maat wordt in deze regels niet 

aangeduid. Misschien moeten we tussenvoegen 'rutu'. Een rutu was ongeveer

acht liter. Drie shar zou dan overeenkomen met ongeveer 100.000 liter. (Zie 

Schott, op. cit. blz. 67, n. 11).

70. Indien de vertaling "manddragers" juist is, mogen we misschien 

aannemen, dat de manden bestreken waren met asfalt of iets dergelijks 
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(aldus Haupt in "Beitrage zur Assyriologie, X, Heft 2, 18). Maar ik ben geneigd 

aan te nemen dat de olie vervoerd werd in vaten in een soort draagband. Zo 

werden in Egypte grote stenen amphorae met wijn in gevlochten 

draagmanden aan een draagboom vervoerd (voor een mooie illustratie, zie 

"The National Geographic Magazine" LXXX, 1941, 495). Dezelfde 

transportwijze is afgebeeld op een plaquette, ontdekt door het "Oriental 

Institute" tussen de ruïnes van Opis, in Babel (een goede afbeelding van deze 

plaquette wordt aangetroffen in J. H. Breasted "Ancient Times", Boston, etc. 

1935, blz. 155). Ook de manier waarop een mandfles werd ingesloten en 

gedragen verdient de aandacht. Salonens opvatting (op. cit. blz. 15, N 2) dat 

sussullu betekent een soort scheprad, werd weerlegd door Meier in 

"orientalistische LiteraturZeitung", XLIIII, Col. 306).

71. De zonnegod.

72. i.p.v. deur ook wel schip.

73. De storm en regengod.

74. Een andere naam voor Nergal, de god van de onderwereld.

75. Oorlogsgod en heer van de waterbronnen en bevloeiingssystemen (Knut 

Tallqvist "Akkadische Goetterepitheta", Helsinki, 1938, blz. 424426).

76. De rechters in de onderwereld.

77. Deze twee regels hebben misschien betrekking op het als vuur 

opvlammen van de bliksem aan de horizon. Bliksemstralen vergezeld van 

donderslagen, worden toegeschreven aan Adad (Jensen, op, cit. blz. 496 en 

Ebeling in "Reallexikon van de Assyriologie", Vol. I; Berlin en Leipzig, 1932, blz.

24).

78. Anu is de hemelgod.

79. Voor de vertaling van deze regel zie Schott in "Zeitschrift fiir Assyriologie", 

XLII, blz. 139 e.v.

80. Ook wel veertien.

81. Deze naam kan ook Nimush luiden.

82. In plaats van de laatste woorden van regel 141 in de regels 142144 te 

herhalen heeft het origineel een herhalingsteken, zoals ons enz.

83. nl. Ishtar.

84. de hemelgoden

85. of: straf de mens, dat hij niet te losbandig worde; maar wees niet te streng

opdat hij niet omkome. (Zie Ebeling in "Archiv fiir Orientforschung" 231).
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86. Irra is de god van de pest; Atrahasis is een bijnaam die "alwijze" betekent; 

het is een andere naam voor Utnapishtim.

De overeenkomst van dit epos met het Bijbelse zondvloedverhaal is werkelijk 

verbazingwekkend.

• Volgens beide verhalen kwam de vloed omdat de aarde vol geweld 

was. 

• In beide gevallen worden de maten van het schip meegedeeld 

ofschoon ze in onderdelen verschillen.

•  In beide gevallen worden vertegenwoordigers van alle dieren in de 

ark genomen. 

• In het Babylonische verhaal duurt de vloed zeven dagen. In de 

Bijbelse geschiedenis neemt de inscheping zeven dagen in beslag. 

• In beide gevallen worden een raaf en een duif uit de ark gelaten. De 

Babylonische verhalen voegen hier een zwaluw bij. 

• In beide gevallen wordt een dankoffer gebracht na de grote vloed en 

in beide gevallen wordt dit goedgunstig door God of de goden 

aangenomen. 

• De regenboog uit Genesis wordt vertegenwoordigd door de grote 

juwelen van Ishtar. 

• Bij beide verhalen is er een verbond om te verzekeren, dat geen vloed

de aarde ooit meer verwoesten zal. 

• En beide verhalen eindigen met een zegen, die over de held en zijn 

vrouw uitgesproken wordt. 

Ofschoon er een treffende overeenkomst tussen de twee verhalen bestaat, is 

het ene niet gebaseerd op het andere, maar beide beschrijven onafhankelijk 

een werkelijke historische gebeurtenis.
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De verschillen zijn ook opvallend

De Bijbel                                                              Gilgamesj-epos__________

Eén God Vele op mensen lijkende goden

Rechtvaardig oordeel  van JHWH Ruzie en nijd onder de goden

Genade naar de mens Onverschilligheid naar de mens

Na het offer sluit God een verbond Ruzie of het offer één van hen tot god 

verheft

Gerechtigheid en heiligheid Sterke immoraliteit als ondertoon

God heeft het ons geïnspireerd Door zondige mensen geschreven

gegeven

Noach dankt voor genade en is Oet-napisjtim is sluw en Ea’s 

rechtvaardig  beschermeling

Noach, prediker van de gerechtigheid    Oet-napisjtim bedriegt medeburgers 

en houdt ze onwetend voor de vloed

De ark met de meest stabiele maten      Een kubus van (60x60x10) 36000m³ 

is onzeewaardig

Drie dekken van 5 meter hoog                 Tien dekken van 10 meter hoog

Een kist zonder roer of stuurman            Heeft vaarbomen en een bootsman

Stel dat het Bijbelse verhaal aan dit epos zou zijn ontleend, dan zou er in de 

kleinere details meer overeenstemming zijn en meer verschil in

hoofdzaken. Het opvallendst zijn wel de morele verschillen.

Er zijn meer dan 300 verhalen over de zondvloed bekend! 

Dr. Richard Andree, (Die Flutsagen 1891) een Duitse geleerde, heeft eveneens 

een verzameling van zondvloedoverleveringen bijeengebracht. Hij heeft 

achtentachtig verschillende zondvloedverhalen weergegeven. Twintig hiervan 

stammen uit Azië; vijf komen uit Europa; zeven kwamen in Afrika voor; tien in 

Australië en op de Zuidzee-eilanden; en zesenveertig werden er aangetroffen 

onder de inboorlingen van Zuid-Amerika.
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Verantwoording

Deze gegevens zijn overgenomen uit het boek van A.M. Rehwinkel, 

De Zondvloed (1960) en bijgewerkt door Jaap Noorlander.
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