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PH(ENIX

is een bulletin van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap "Ex Oriente Lux,,
en wordt driemaal per jaar in opdracht van het Bestuur uitgegeven. Het staat onder
redactie van J. vAN Dl¡r, A. Gotteenrs, N. Gnoor, M. ns JoNc, W. Wael.

De contributie voor het Genootschap bedraagt € 32.50 per jaar, voor jeugdleden
tot 25 jaar € 11 .50. Hiervoor ontvangen de leden Phænix, worden zij uitgenodigd
voor de door plaatselijke afdelingen te organiseren lezingen, kunnen zij zich tegen
gereduceerde prijs abonneren ophet Jaarbericht Ex Oriente Lux ende serie "Mede-
delingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex
Oriente Lux", en kunnen zij gebruik maken van de bibliotheek van het Nederlands
Instituut voor het Nabije oosten te Leiden. Het Genootschap heeft plaatselijke
afdelingen in Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven,
's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Hoorn, Kampen-Zwolle,
Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Twente, Utrecht en Zutphen.

Het secretariaat van het Genootschap is gevestigd: Witte Singel 25 (gebouw
lll3, Iste etage) te Leiden; de secretaresse is als regel dinsdagochtend aanwezig:
fel. 011-5272016. Postadtzs: Ex Oriente Lux, Postbus 9515, 2300 RA Leiden.
E-mail: EOl@let.leidenuniv.nl Website: www.exorientelux.nl Bank: Amro Leiden,
rek. n". 45.18.09.009, Postgiro 229501, tevens adres van de redactie van Phænix.

Redactie Jaarbericht Ex Oriente Lux is: Dr. J.G. DsBcrssN (Assyriologie en
Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten; redactiesecretaris), Dr. R.J. DeÀ,lnnÉe
(Egyptologie), Prof. dr. M.S.H.G. HBsntra vAN Voss (Egyptologie), prof. dr.
K.R. Vs¡NHor (Assyriologie en Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten),
Dr. M.J. DlxsrR¡ (West-Semitische filologie en Levant).

Het bestuur van het Genootschap is als volgt samengesteld: Dr. D.J.W. Merren
(voorzitter), Prof. dr. R.B. ren H¡nn Roueruv (secretaris); Drs. Vy'. HovssrReyor
(penningmeester); Dr. R.J. DeN4ARÉe (publicaties); Dr. J.G. DsncrsEx (publicaties);
Prof. dr. A. v¡tt DER Koou (contact met de afdelingen); Drs. T.J.H. KRrspr.rl
(website); Dr. M.J. RavsN (lezingenlijst); Prof. dr. A. ScHoons (België); Mw. dr.
W. Wanl (redactie Phoenix).

Dr. T. Borv, Departement Oosterse en Slavische Studies, Blijde Inkomst-
straaf. 21, B-3000 Leuven, België, is secretaris van de Belgische afdeling van Ex
Oriente Lux, die lezingen in Leuven organiseert.

VAN DE REDACTIE

In 20Il was het thema van de jaarlijkse studiedag van Ex Oriente Lux, die plaatsvond
op zaterdag 14 mei, 'Tuin en Paradijs in het oude Nabije Oosten'. De drje artikelen in
deze Phoenix zijn bewerkingen van de tijdens deze dag in Doom gehouden voordrach-
ten. Allereerst belicht stephanie Dalley de beroemde en mysterieuze Hangende Tuinen
van Babylon, een van de zeven wereldwonderen. De bijdrage van Christiaan Loeben
gaat over tuinen in het oude Egypte, waalvan we zowel beschrijvingen, afbeeldingen als
archeologische vondsten (inclusief de waarschijnlijk oudste bewaard gebleven tuin van
de mensheid) tot onze beschikking hebben. In het laatste afikel behandelt Arie van der
Kooij de begrippen tuin en paradijs zoals die voorkomen in de literatuur van Oud-IsraëI.



DE HANGENDE TUIN VAN BABYLON

StppneNIe DelI-Bv

Slechts éénvande oorspronkelijke zeven Wonderen van de antieke wereld

is vandaag nog niet met zekerheid geïdentificeerd en gelokaliseerd, namelijk

de Hangende Tuin van Babylon. Toen de klassieke auteurs de lijst opstelden,

waren enkele van de zeven recent opgetrokken; de Kolossus van Rhodos

viel kort nadien om en verbrijzelde, zodat er voor toeristen enkel brokstuk-

ken te bewonderen vielen. De lijst werd ook geregeld gewijzigd, doordat de

Romeinen hun grootste bouwwerken eraan toevoegden, en oudere wonderen

veruingen. Bovendien waren de lijsten noch consistent wat betreft inhoud

noch wat betreft aantal. Des te verbazend is het dat Babylons beroemde Tuin
standhield: Philo van Byzantium - de latere van beide beroemdheden met

die naam - geeft zelfs een redelijk gedetailleerde beschrijving ervan in de

zesde eeuw na Christus. Deze fascinatie kan ten dele verklaard worden door

de afstand. De meeste wonderen waïen gemakkelijk te bereiken vanuit het

oostelijke Middellandse Zeegebied, terwijl Babylon in een afgelegen land

lag, en misschien nooit persoonlijk bezocht is door de Griekse en Romeinse

auteurs wiens verslagen we nu consulteren.

Het getal zeven wordt dikwijls in verband gebracht met de Mesopotami-

sche cultuur. Het belang ervan kan teruggevoerd worden op de zeverr

hemellichamen die het menselijke lot beihvloedden: de Zon, de Maan'

Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus; en op de zeven wijzen die

volgens de Mesopotamische traditie de kunsten en ambachten van de

beschaafde wereld naar het Babylonische volk gebracht hebben. Maar ook

in de klassieke wereld was het een betekenisvol nummer, misschien als

erfenis van het Oosten.
Wat moeten we verwachten van een Wereldwonder? Drie basiscriteria

lijken voor zich te spreken: het bouwwerk moet van indrukwekkende

omvang zijn, aitzonderlijke artistieke schittering tentoonspreiden en een

ongezien technisch vernuft. In het geval van de hangende Tuin verwachten

we duidelijk meer dan een tuin gecreëerd door een bekwaam ontwerper die

toegang heeft tot werkkrachten en materiaal. In de stad Babylon heeft met

dit niet kunnen terugvinden.
Toen het Duitse archeologische team onder leiding van Robert Koldewey

de citadel van Babylon opgroef tussen 1898 en l9I7 , hoopten en verwachtten
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ze de vermaarde Hangende Tuin terug te kunnen vinden. Met het verslag van
Josephus als leidraad, waarin geschreven wordt dat ze door Nebuchadnezzar
II gebouwd waren naast zijn paleis, onderzochten ze het gebied heel grondig.
Tot hun teleurstelling vonden ze echter geen enkel spoor ervan. Hun voorstel
dat een gewelfde kamer in het zuidelijk paleis van Nebuchadnezzar een dak-
tuin gedragen zou kunnen hebben, omdat er gebakken leemtichels en bitu-
men voor de bouw ervan gebruikt waren - wat ongebruikelijk was, is eer-
der uit nood geboren dan uit overluiging. Bovendien lag de voorgestelde
locatie ver van de rivier, en er waren geen sporen van constructies om de
daktuin van water te voorzien. Bovendien past de tuin helemaal niet in de
beschrijving van de klassieke auteurs.

Leonard Woolley, opgraver van Ur in zuidelijk Mesopotamië, heeft een
alternatief voorgesteld. Toen hij de grote ziggurat van de Maan-god opgroef
dacht hij dat de terrassen met bomen en struiken beplant konden zljn. Maar
dit voorstel werd om praktische redenen verworpen; een structuur gebouwd
uit leemtichels kan niet lang weerstand bieden aan erdoorheen groeiende
boomwortels en aan doorsijpelend water. Bovendien ziet men nooit planten
afgebeeld op de terrassen van de ziggurats, die frequent weergegeven wor-
den op cylinderzegels. En ook dit voorstel past niet in de beschrijvingen
van de klassieke auteurs.

Ten slotte voldoet geen van deze voorstellen aan de basisvereisten van
een Wereldwonder met betrekking tot omvang, artistieke schittering en
vernuft.

Onder de klassieke auteurs, die alle lange tijd na de regering van Nebuchad-
nezzar (604-562 V.Chr.) schreven, bevinden zich Diodorus Siculus, Strabo,
Josephus, Quintus Curtius Rufus, en Philo van Byzantium. Alhoewel hun
uiteenzettingen op uiteenlopende manieren onder woorden gebracht zijn,
stemmen de beschrijvingen van de Tuin grotendeels overeen. De Tuin ver-
hief zich boven de stad zoals een dicht beboste berg, waarvan de helling
bestond uit terrassen, met de voÍn en de omvang van een theater, gebouwd
naast het paleis. Een aquaduct voerde water naar de tuin halverwege de hel-
ling, en het water werd op onzichtbare manier naar de top van de tuin geleid
door middel van schroeven geplaatst langs trappen. Het allerhoogste deel van
de tuin bestond uit een promenade met pilaren, op ingenieuze wljze bedekt
met matten en aarde zodat bomen bovenop de colonnade geplant konden
worden. Dit stelde bezoekers in staat onder de wortels van de bomen door te
wandelen. De Tuin ontleende een groot deel van zijn charme aan het stro-
mende water en de aangename schaduw van de bomen. Een eindeloze water-
toevoer hield de planten het hele jaar door groen. De verslagen bevatten
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slechts één discrepantie. Josephus, wiens beschrijving het kortste is, was de

enige schrijver die de naam van de koning gaf aan wie de Tuin toegeschre-

ven werd, namelijk Nebuchadnezzar. Q. Curtius Rufus had geschreven dat

de bouwheer een Assyrische koning was die heerste over Babylon. Ander-

zijds vermeldt geen enkele van de talrijke, meestal volledig bewaarde inscrip-

ties van Nebuchadnezzar, die aan het licht gekomenzijn via opgravingen en

via toevallige vondsten, een tuin, ondanks de gedetailleerde beschrijvingen

van zljn paleizen, tempels en cultische objecten. Deze weglating was even

verbijsterend als het onveÍnogen van de archeologen om de locatie van de

Tuin in Babylon aan te wijzen. Ten gevolge van deze talrijke problemen

hebben sommige wetenschappers besloten dat de Hangende Tuin nooit

bestaan heeft, dat het een ztiver legendarisch verzinsel van de verbeelding

was, in tegenstelling tot alle andere Wereldwonderen.
Toen Hormuzd Rassam het Noordelijk Paleis van Assurbanipal in Nini-

veh opgroef in de negentiende eeuw, vond hij tahijke stenen panelen met

beeldhouwwerk in basrelief, waarrnee de muren van het paleis bedekt

waren. Eén ervan verbeeldt een tuin met enkele van de kenmerken beschre-

ven door de antieke auteurs (zie afb. 1). Henry creswicke Rawlinson was

toen bij de opgravin gen aanwezig en was uitermate verrast door de gelijke-

nis. Hij ging ervan uit dat het om een voorloper of prototype van de latere

Hangende Tuin van Nebuchadnezzar in Babylon ging. Opgravingen in het

nabije Zuidwest Paleis van Sanherib, grootvader van Assurbanipal, brach-

ten enkele andere reliëfplaten aan het licht, die echter inzo'n slechte staat

waren dat het niet mogelijk was ze weg te nemen en naar Engeland te

verzenden. Daarom werden ze nauwkeuring ter plaatse nagetekend. Daar-

toe werd voor enkele zelfs een camela lucida gebruikt. Eén groep tekenin-

gen, nu in het British Museum in Londen, en geregistreerd onder de naam

Original Drawing Ir7, toont een wandelweg op de top van een tuin' met

zuilen waarop zware lagen dakbedekking nauwkeurig afgebeeld worden,

en bovenop deze lagen bomen (zie afb. 2). De opgraver, Austen Henry

Layard, merkte op dat deze elementen overeenstemden met de beschrijvin-

gen in de klassieke verslagen. Veel later kon men dankzij een studie van de

decoratieve schema's in de paleizen aantonen dat het ging om tuin(en) in
Niniveh zelf, eerder dan in een andere stad of op het platteland.

Sanherib, in wiens paleis in Ninive het cruciale reliëfpaneel gevonden

was, heeft ook een lang verslag geschreven van de bouwwerkzaamheden

van zijn paleis en van de tuin die hij ernaast liet optrekken. Hij beroemde

zich erop dat het paleis met zijn tuin een ,,wonder voor alle volkeren" was.

Deze uitdrukking komt voor het eerst voor in Assyrische inscripties van

éénvan zijn voorgangers en blijft populair bij latere Assyrische koningen
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Afb. l: Tekening van reliëf met tuinaþeelding uit het paleis van Assurbanipal te Niniveh.
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Afb. 2: 'Original Drawing IV-77' , tekening van reliëf met tuinaþeeldíng uit het paleis van Sanherib
te Ninîveh.



en daama bij de dynastie van Babylonische koningen waartoe Nebuchad-
nezzat II van Babylon behoorde.

Sanherib was één van de grote koningen van Assyriö. Hij regeerde van
704 liot 681 v.Chr. en verrijkte zijn koninkrijk met materialen en werk-
krachten afkomstig van zijn veelvuldige buitenlandse veroveringen. Zijn
vader, Sargon II, had uit het niets een nieuwe hoofdstad gebouwd in
Khorsabad, niet ver van Ninive, waarin hii talrijke vemieuwende en uit-
zonderlijke ontwerpen integreerde, en waarbij hij een bijzondere belang-
stelling voor metallurgie aan de dag legde. De zoon erfde dit enthousiasme
van de vader, en in zijn lange ,,prisma" inscriptie (nu bekend via twee
bijna identieke teksten) doet hij uit de doeken hoe hij een nieuwe methode
uitgevonden heeft om brons te gieten, zoda| hij kolossale beelden kon
maken en machines om water omhoog te brengen ,,in plaats van een sha-

duf". Het is heel moeilijk gebleken om de betekenis van de technische
termen in zo'n oude inscriptie te achterhalen - de eerdere pogingen hiel-
den geen steek - maar uiteindelijk heeft men zich gerealiseerd dat het
woord dat letterlijk ,,grote boomstam" betekent in een meer abstracte bete-

kenis zou kunnen staan voor een holle cilinder, aangezien de term in een

andere tekst gebruikt werd in de context van een wiskundig probleem.
Een ander woord dat in de tekst met deze cilinder geassocieerd wordt, kon

- na lang fout geinterpreteerd te zijn - 
geïdentificeerd worden als de

mannelijke dadelpalm. Dit leek amper steekhoudend tot men zich reali-
seerde dat verschillende weergaves de mannelijke dadelpalm afbeeldden
met een stam die geleek op een spiraal, waarbij het geslacht van de boom
benadrukt werd door de aanwezigheid van jonge hanen of de nabijheid bij
een baardige god. De spiraal is één van de patronen die zich kan vormen
op palmbomen wanneer de geveerde bladeren afbreken en regelmatige lit-
tekens achterlaten op de stam. De spiraal is daamaast ook één van de com-
ponenten van de water-opheffende schroef (de zogenaamde schroef van
Archimedes, zie afb.3); de holle cilinder is het andere component.

In 1997 toonde een BBC Channel 4 programma over experimentele
archeologie in de serie ,,Secrets of the Ancients" hoe men erin kon slagen

een bronzen schroef te gieten, enkel gebruik makend van zeer eenvoudige
technieken. Om praktische redenen was de schroef veel kleiner dan de

schroef die Sanherib gebruikt heeft om zijn tuin te irrigeren, maar een

nabijgelegen atelier werden veel grotere houten schroeven gemaakt, en ze

werden uitgeprobeerd om ze te vergelijken met shadufs. De schroeven ble-
ken veel efficiönter, en ze stemmen overeen met één van de klassieke
beschrijvingen omdat ze het water op een onzichtbare manier naar boven
brengen. Het programma heeft aangetoond dat de methode om water naar
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Afb.3: De zogenaanrle scllroef von Archimedes.

boven te brengen door middel van schroeven die in brons gegoten waren,
zoals ze beschreven zijn in Sanheribs inscriptie, toegepast kon worden met
gebruik van eenvoudige technologie.

Op de eerder vermelde reliefplaat waarop een tuin afgebeeld wordt met
een aquaduct dat water naar de tuin brengt, wordt het terras waarlangs het
water sffoomt duidelijk gedragen door spitsbogen. Deze markante boog-
vorm werd ook aangetroffen op een plaats genaamd Jerwan, waar een
kunstmatige waterloop een brede vallei met een rivier met seizoensgebon-
den watertoevoer oversteekt. In 1933 hebben de Deense spijkerschriftdes-
kundige Thorkild Jacobsen en de Engelse archeoloog Seton Lloyd een ter-
reininspectie gemaakt van de site en de architecturale resten in detail
onderzocht. Ze hebben ontdekt dat het aquaduct deel uitmaakte van een
50 km lang systeem om water uit de bergen af te leiden en te controleren,
en het zo naaÍ Ninive te brengen op een veel hoger niveau dan mogelijk
was via natuurlijke stromen. De bogen droegen inscripties met Sanheribs
namen en titels, en hiermee staat de identiteit van de koning die verant-
woordelijk was voor dit indrukwekkende staaltje van technologie onbe-
twistbaar vast. Vanuit de lucht gezien zief de aquaduct eruit als een moderne
autosnelweg. Men heeft nagerekend dat er meer dan twee miljoen uitge-
hakte stenen nodig waren voor de constructie ervan, en het oppervlak bleek
gemaakt te zijn uit waterdicht beton.



Veel verder stroomopwaarts, waar de bergrivier zich in de vlakte stott,
bij Khinnis (ook Bavian genoemd), werden grote vlakken van de rotsen die
boven de vlakte uittorenden geöffend en gegraveerd, één met een lange

inscriptie die in detail beschrijft welke verschillende rivieren omgeleid
werden om de nieuwe waterloop te vullen, en een andere met een reusach-
tige afbeelding van de koning die de goden aankijkt die hem de staf en de

ring overhandigen die het koningschap symboliseren. Niet ver hiervandaan
bevindt zich een massieve rotsplaat die de waterkering scheidt van het

hoofd van het kanaal. Ook deze steen draagt reliëf waarop de koning,
alweer in het gezelschap van de goden, beschermd wordt door gevleugelde

stieren, die de overgang van de wereld van de sterfelijken naar het bereik
van koninklijke en goddelijke activiteit markeren.

Deze ontzagwekkende combinatie van kunst en technologie is verbon-

den met de paleistuin in Ninive, en vormt dus een onderdeel van het Won-
der. Sanheribs rotssculpturen in Khinnis markeren het begin van het sys-

teem; de aquaduct van Jerwan geeft het midden aan, en de reliöfscene in
het paleis van Assurbanipal in Ninive toont de tuin met het eindpunt van de

aquaduct, zoals hij eruit zag twee generaties nadat de bouwers, ingenieurs

en tuinmannen hun werktuigen neergelegd hebben.

Hoe kon de kennis over de tuin en het paleis in Ninive de klassieke

auteurs zovele eeuwen later bereiken? Het wordt algemeen aanvaard dat de

ondergang van het Assyrische rijk rond 612v.Chr. gepaard is gegaan met

de complete vernietiging van Ninive en van de andere koninklijke steden,

Nimrud en Khorsabad.
Eén van de schakels tussen het Wereldwonder in Ninive en de laat klas-

sieke beschrijvingen kan begrepen worden wanneer met zich realiseert dat

Alexander de Grote zijn kamp opgesteld heeft in de buurt van Jerwan,

halverwege tussen Ninive en Khinnis-Bavian. Daar heeft hij het terrein
verkend en de inventaris opgemaakt van zijn voorraden alvorens de slag bij
Gaugamela aaî te vatten, genoemd naar de naburige rivier Gomel en het

dorp dat nu bekend staat onder de naam Tell Gomel. Zijn verkenners heb-

ben zeker de loop van het kanaal en de aquaduct gevolgd, en zrjn kroniek-
schrijvers moeten vol verwondering hun impressies van het wonder dat ze

zagen, neergeschreven hebben.
Jammer genoeg heeft geen enkel van de verslagen van de Alexanders

historiografen de tand des tijds doorstaan. Maar ze werden gebruikt, geci-

teerd, samengevat en opgesmukt door latere schrijvers uit de antieke

wereld, zoals Diodorus Siculus en Q. Curtius Rufus. We weten net genoeg

over Alexander, Gaugamela en de verdwenen historiografen om een deeltje

van de grote leemte in onze informatie op te vullen.
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Af1¡. 4: De Hangende Tuinen, weergegeven door Maaden van Heemskerk in de zestiende eeuw.

Deze leemte is echter niet ons het enige probleem. We moeten ook de
verwaffing verklaren die zich openbaart wanneer we Sanherib van Ninive
in plaats van Nebuchadnezzar van Babylon als de ontwerper van de Han-
gende Tuin geidentificeerd hebben. Laat ons eerst de twee koningen van
naderbij bekijken: allebei hebben ze Jerusalem veroverd, en omdat Bijbel-
verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn, in tegenstelling tot ver-
halen over andere steden zoals bij voorbeeld Hamath, is er een tendens om
de beide gebeurtenissen te laten samensmelten, in die mate dat latere
schrijvers ervan uitgingen dat Sanherib Jeruzalem geplunderd had, wat niet
het geval was. Het Bijbelboek Judith opent met de vaststelling dat
Nebuchadnezzar koning van Assyrië was, regerend in Ninive, en bevestigt
dus heel duidelijk de samenvoeging van de twee landen, de twee steden en
hun respectievelijke heersers.

Een andere oorzaak van de verwaning komt voort uit de naam ,,Baby-
lon", die gebruikt werd voor meer dan één stad. In de Mesopotamische
traditie werd de naam begrepen als ,,poort van god(en)", en het raakte in
zwang om stadspoorten naar goden te vernoemen om ceremoniele rede-
nen. Die namen vervingen niet noodzakelijk de traditionele namen zoals
,,marktpoort" of ,,tuinpoort", maar ze lieten een stad toe zich als ,,een
ander Babylon" te profileren. Verschillende eeuwen vóór de tijd van



Nebuchadnezzat, stond de stad Borsippa, nabij Babylon, bekend als ,,een
tweede Babylon".

Vroeg in de zevende eeuw v.Chr. kwam Babylon in opstand tegen San-

herib, en één van zijn zonen stierf in de nasleep van de revolte. Sanherib

nam wraak met een meedogenloze aanval op de stad en deporteerde een

enorrn aantal gevangenen. Hiermee had hij een grote hoeveelheid werk-

krachten waarmee hij zijn ambitieuze bouwplannen in Ninive kon uitvoe-
ren. Eén van zljn projecten om Ninive te verfraaien was de renovatie van

de stadspoorten, die bij deze gelegenheid een nieuwe naam kregen. In
navolging van Babylon vemoemde hij de poorten naar goden en godinnen.

Op die manier werd Ninive een nieuw ,,Babylon", een nieuwe ,,poort van

de god(en)".
Josephus citeert een legendarische verhaal als verklaring voor de bouw

van de Hangende Tuin van Babylon: De koning zou hem gebouwd hebben

voor zijn buitenlandse vrouw, een prinses van Medië, een land ten oosten

van Assyrie, omdat ze heimwee had naar haar bergachtige thuisland. Ook

circuleerde er een gelijkaardig verhaal waarin koningin Semiramis verant-

woordelijk was voor de constructie van de Tuin. Enkele elementen zinspe-

len erop dat deze liefdeshistorie wel degelijk een rol heeft gespeeld. Vol-
gens de Mesopotamische traditie hebben de Zeven Wijzen de proto- of
archetypes van de beschaafde maatschappij naar de aarde gebracht voor de

Zondvloed. Hiervan waren het koningschap en het koninginnenschap

belangrijke voorbeelden, ideöle concepten, die vorm kregen in specifieke

individuen die hun meest succesvolle voorouders of voorgangers naar de

kroon staken om zich zo bij de besten aan te sluiten en zich te verzekeren

van eeuwige roem en van de zegeningen van de goden' Wanneer klassieke

auteurs verhalen over ,,Semiramis" vertelden, gebruikten ze hun versie van

de naam Sammu-ramat, een historisch geattesteerde koningin uit de

negende eeuw v.Chr., maar veel daden waarover ze verslag deden waren'

moeten eigenlijk toegeschreven worden aan latere koninginnen, die ook

vermaard waren. Eén van hen was Naqia, tweede vrouw van Sanherib, die

zijn eerste vfouw verdrongen had. Sanherib heeft een vleugel van zijnZuid
West Paleis uitzonderlijk en publiekelijk aan haar opgedragen en het met

bijzonder mooie sculpturen versierd, een unieke eer voor een koningin.
Voor Nebuchaðnezzar kunnen geen gelijkaardige aanwijzingen gevon-

den worden. We kennen zelfs de naam of de oorsprong van zijn vrouw

niet, hoewel verschillende van zijn dochters bij naam bekend zijn uit admi-

nistratieve documenten. Om deze redenen mogen we suggereren dat een

verhaal over één van Sanheribs koninginnen en over de tuin naar Nebuchad-

nezzat van Babylon overgedragen is.
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Afh. 5: Reconstructietekening van de Hangende Tuin te Niniveh gem(iakt door Tety Ball.

Er is nog een andere reden om de Hangende Tuin liever in Assyrië te
plaatsen dan in Babylonië. Sargon schrijft uitdrukkelijk dat zljn ruin in
Khorsabad ontworpen was om het bergachtige, dicht beboste landschap
van het Amanus gebergte in Noordwest Syrie en Zuidoost Turkije na te
bootsen. Sanherib gebruikte dezelfde beeldspraak om zijn tuin in Ninive te
beschrijven. In Assyrië was het mogelijk om water vanuit de bergrivieren
af te leiden naar de koninklijke steden omdat de topografie het toeliet - er
zijn rivieren en zijrivieren die vanuit het oosten in de Tigris stromen. In
Babylonie, daarentegen, is het land aan beide zijden van de Eufraat vlak,
dus zijn er geen zijrivieren. Om deze reden zijn tuinen vlak en liggen ze
laag, met uitzondering van zeeÍ kleine tuintjes in de forten en daktuinen,
die op zeer arbeidsintensieve wijze bewaterd konden worden uit bronnen.
De tuin die beschreven wordt door de klassieke auteurs past duidelijk in de
traditie van het noordelijke Assyrië.

Maar als Ninive in 612 v.Chr. compleet verwoest is, zoals veel historici
en archeologen geneigd zijn te geloven, dan kan de Hangende Tuin niet
bewaard gebleven zijn als een Wereldwonder om zo lang een vaste plaats in
te nemen in de steeds wisselende lijst van internationale wonderen. We heb-
ben gezien dat de rotssculpturen in Khinnis en de aquaduct in Jerwan spec-
taculair en intact gebleven z7jn, zoals ze hef vandaag nog steeds ziin. Maar
historici en archeologen, met hun standaard scholing in Oud Grieks en het
Oude Testament, verlaten zich op het verslag van Xenophon, die zoals
bekend door Assyrië trok in 401 v.Chr. Toen hij enkele decennia lafer zljn



verslag neerschreef, beschreefhij een desolaat landschap met verwoeste ste-

den, net zoals Nahum en andere profeten uit het Oude Testament het hadden

beschreven. Nu de opgravingen sterk uitgebreid zijn en een nauwkeuriger
analyse van de archeologische vondsten mogelijk is, duikt onbetwistbaar,

niet-literair bewijsmateriaal op dat het tegendeel bewijst. We kunnen er nu

zeker van zijn dat Ninive, Nimrud en Khorsabad snel hersteld werden en

levensvatbare centra bleven, ook al hadden ze hun grootste rijkdom en hun

koninklijke prestige verloren. Het literaire concept van een desolaat land

waardoor de held ronddoolt, en waar hij het hoofd moet bieden aan onvoor-

spelbare gevaren, wordt nu beter begrepen, en behoort, samen met heldin-
nen met heimwee, drieste helden, en prinsessen met liefdesverdriet tot de

traditie van de romanliteratuur.
Daarom zou de Hangende Tuin van Ninive de ondergang van het Assyri-

sche rijk overleefd kunnen hebben. Zekerheid kan niet gegeven worden,

maar we kunnen ons voorstellen dat de plaatselijke trots en de duurzaamheid

van Sanheribs technologie ervoor gezorgd heeft dat de tuin bewaard is geble-

ven tot de burgerlijke trots terug opbloeide tijdens de Seleukidische periode.

In die tijd lieten hoge ambtenaren met Griekse namen in Hellenistische tra-

ditie hun graffiti na - op een reliëfpaneel in het Noord Paleis, op een mooi
beeld van Heracles in het Zuidwest Paleis, op een altaar gewijd aan de Sebitti

goden (de Pleiaden), op een grote stenen zuil die de naam vastlegt van een

gouveÍreur en militair gezagvoerder die verantwoordelijk was voor Ninive.
Zelfs als de Tuin zelf toen vervallen geweest zoluzijn, waren de reliefpanelen

in de twee grote paleizen waarschijnlijk te bezichtigen, en gaven ze bezoe-

kers een idee van hoe de Tuin er eens uitgezien moet hebben. Geïnteresseer-

den konden ook een uitstapje maken naar Jerwan om de aquaduct te bekij-
ken, in combinatie met de plaats waar Alexander zijn grote triomf van

Gaugamela gerealiseerd had, en tenslotte naar Khinnis om de rotsinscripties

en reliefs te bewonderen en te genieten van het adembenemend uitzicht.
Kan de tuin in verband gebracht worden met het idee van het Paradijs

als een tuin van oorspronkelijke onschuld of van een hemelse woonplaats

voor de rechtvaardigen na hun dood? In de begindagen van de modeme

wetenschap was Assyriologie nauw verbonden met Bijbelstudie, en men

nam aan dat het Sumerische verhaal van Enki en Ninhursag dat verband

toeliet. Deze interpretatie werd zo succesvol verbreid, dat ze algemeen aan-

vaard bleef, ook al is nu aangetoond dat zeniet correct was. Enki en Nin-
hursag gebruikt een bekend Sumerisch stijlfiguur om te beschrijven hoe het

eiland Dilmun (Bahrein in de Arabische Golf) onbebouwde en desolate

wildernis was toen Ninhursag het als geschenk van Enki kreeg, en ze

klaagde bitter dat er niets prijzenswaardig aan was.
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Tweeduizend jaar nadat Sanherib de Hangende Tuin in Ninive gebouwd
had, gebruikte de Engelse dichter John Milton Diodorus' beschrijving
ervan voor zijn eigen evocatie van het Paradijs in Paradise losl boek IV,
dus heeft de schakel tussen de Hangende Tuin van Ninive en de Tuin van
Eden een illustere voorloper.

Literatuur

Het boek van de aufeur The Mystery of the Hanging Garden of Babylon: an elu-
sive World Wonder trace wordf naar verwachting gepubliceerd door Oxford
University Press in 2013.

Vertaling : Anne Goddeeris



DE TUINEN VAN HET OUDE EGYPTE
'S WERELDS OUDSTE AFGEBEELDE EN BEWAARD GEBLEVEN

TUINEN

CHnlsu¡N E. LoesBN

Onze bronnen over de tuinen in het Nijldal in het oude Egypte zijn heel

gevarieerd. Tuinen worden in hiërogliefische en andere Egyptische teksten

genoemd en zelfs beschreven. Er zijn falloze afbeeldingen van Egyptische
tuinen, alleen al zo'n vijftig in de elitegraven uit het Nieuwe Rijk op de

Thebaanse westoever. Daarbij komen nog een reeks tuinen die in de laatste

jaren bij archeologische opgravingen in Egypte en Soedan aan het licht zijn
gekomen. Daarmee hebben wij nu originele bewaard gebleven tuinen die

het ons mogelijk maken de indirecte informatie uit teksten en afbeeldingen

rechtstreeks met de reele vondsten te vergelijken. Tot de meest recente van

deze archeologische ontdekkingen behoort de 3850 jaar oude tuin in het

domein van een bestuurlijke residentie in het zuiden van Abydos in Mid-
den-Egypte met een aanplant van drie rijen van elk vier sycomoren - naar

alle waarschijnlijkheid de oudste bewaard gebleven tuin van de mensheid.

Het brede spectrum aan gegevens dat de oude bronnen over tuinen in het

Nijldal ons biedt maakt het ons ook mogelijk heel verschillende typen te

onderscheiden in de tuinen die door de oude Egyptenaren werden aange-

legd. Naast tuinen bij de villa's van hoge bestuursambtenaren waren er

natuurlijk ook tuinen bij de paleizen van de koninklijke familie. Tuinen

hoorden bij de woonhuizen van de elite. Tempeldomeinen waren klaarblij-
kelijk welhaast ondenkbaar zonder de hen omringende tuinen en er waren

ook tuinen voor de doden - reële tuinen in de nabijheid van de grafgebou-

wen en ideale 'wenstuinen' in het repertoire van voorstellingen op de wan-

den in de graftombes. Tuinen waren uit het dagelijks leven van alle lagen

van de bevolking van Egypte nauwelijks weg te denken en het verbaast dan

ook niet dat tuinplanten in de Egyptische literatuur zelfs als sprekende per-

sonen kunnen worden opgevoerd. Uit de regeringstijd van koning Amen-

hotep III (Nieuwe Rijk, 18e Dynastie, 1390-1353 v. Chr.) kennen wij
darkzlj een bewaard gebleven houten etiket een geschrift met de titel

,,Boek van de Sycomoor en de Moringaboom", kennelijk een plantenfabel,

waarvan de inhoud jammergenoeg niet is overgeleverd. Tuinplanten die als

mensen voelen en spreken zijn ons ook uit andere Egyptische teksten goed

bekend. In een papyrus in het Egyptisch Museum in Turijn zijn de laatste
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drie strofen van een liefdesgedicht voor ons bewaard gebleven, waarin een
granaatappelboom (mannelijk), een sycomoor en een jonge sycomoor
(beide vrouwelijk) erom wedijveren wiens schaduw bij (menselijke) ver-
liefden het meest gewild is als plaats voor liefdesavonturen. Uiteindelijk
wint de jonge sycomoor, die zegt:

,,Kom (verliefde), maak van vandaag een feestdag
en ook morgen en oveffnorgen, drie dagen lang,
zittend onder mijn schaduwrijk gebladerte !

(...)
Ik ben de discretie zelve en vertel niet wat ik zie;
geen woord zal (1k daarvan) verklappen!"

De verwachtingen en verlangens die in het oude Egypte aan de tuin als
oord van ontspanning en verstrooiing verbonden werden verschilden duidelijk
niet veel van de onze. Om die reden is het ook maar al te begrijpelijk dat in
allerlei heel verschillende culturen en religies paradijselijke (oer)toestanden
uitgerekend in een tuin gelokaliseerd worden, in een afgesloten, fictief gebied
dat zich duidelijk van de reële buitenwereld dient te onderscheiden. Kortom,
de tuin is altijd een geidealiseerde verblijfplaats waamaar men zowel tijdens
het aardse leven als tijdens het voorlleven in het hiemamaals verlangt. En aan
deze hoge eisen kon de Egyptische tuin volkomen beantwoorden.

We zullen nu enkele welgekozen voorbeelden van Egyptische tuinen de
revue laten passeren. Als ,,Burgemeester van Thebe", ,,Bouwopzichter in de
tempel van Amon" en ,,Bouwopzichter van het Koningsgraf" behoorde
Ineni tot de hoogste functionarissen tijdens de regeringen van Amenhotep I
en Thoetmosis I aan het begin van de 18e dynastie (Nieuwe Rijk, ca. l49O v.
Chr.). Hij werd bijgezet in een zeer indrukwekkend graf in het heuvelland op
de westoever van de Nijl ten oosten van het Dal der Koningen, waar de gra-
ven van de hoge ambtenaren van het Nieuwe Rijk werden aangelegd. Op de
binnenkant van een van de pilaren van de graffaçade is een kleurige voorstel-
ling van Ineni's landgoed met een reusachtige, achter een hoge muur verbor-
gen tuin geschilderd (Afb. 1). In het midden daarvan bevindt zich een vijver
waarin lotusbloemen te zien zijn en waaruit een dienaar bezig is water te
putten. Een dergelijke vijver vormde zo'n integraal onderdeel van iedere
Egyptische tuin dat die er zijn oud-Egyptische naam aan ontleende: sja (íì)
betekent zowel 'meer', 'vijver' als 'tuin' in de zin van 'stuk land met vijver'.
Boven de vijver van Ineni's tuinvoorstelling bevinden zich drie even grote
rijen bomen, waarbij alleen in de onderste in het midden dadel- en doem-
palmen zijn afgebeeld. Doem- of argoenpalmen bevinden zich ook op twee
niveaus in de rechter helft van het bovenste register van de voorstelling.
Links daarvan zien wij de aan een lotusbloem ruikende Ineni en zijn vrouw



r-!l

()

=lr4='$\ !:
ll r \
1l òlr:

lit

ãl

N
_l

Ð
ñ

&w

ñ(e
¿

'i&
'('i

,IL

L,':

\ù
I"
')

I

'-
Ë

,l
!

l+lr--=lll-l
l.\\L

til
u'

t&r-t

._r
J

,l

I

j

fr

lr

Afb. l'. Voorstellingvandetuininhetgraf vanlneni(Thebe,graf nr.81). Lijntekeningvandewand-
schildering door N. de Garis Davies.



zitten in een tuinpaviljoen. Voor hen staat een bediende, misschien dezelfde
die we eerder wafer zagenputten, water dat hij nu aan de grafeigenaar enzijn
vrouw aanbiedt. Boven de bediende staat een tekst in drie kolommen die
betrekking heeft op Ineni: ,,ZIjn tuin in het Westen (d.i. het dodenrijk) door-
kruisen, zich verfrissen onder zijn sycomoren, zich verlustigen aan de prach-
tige [grote] bomen die hij op aarde heeft aangeplant door de gunst van deze
verheven god Amon, [de heer van Kamak]". Aansluitend volgt een lijst van
ongeveer 500 bomen, waaronder ,,73 sycomoren, 31 mimusops-bomen, 170
dadelpalmen, 120 doempalmen, 5 vijgebomen, (...) 12 wijnstokken, 5 gra-
naatappelbomen, (...) 1 argoenpalm, (...) 9 wilgen en 10 tamarisken". Als
deze opgave klopt - en er is geen reden daaraan te twijfelen -, dan moet
men zich Ineni's tuin duidelijk niet als een simpel moestuintje, maar als een
zeer imposant landgoed voorstellen.

Onder farao Thoetmosis III (18e Dynastie, l4l9-I425 v. Chr.) was
Rechmire vizier. Dit (na dat van de koning zelf) hoogste ambt van de Egyp-
tische staat stelde Rechmire in staat voor zichzelf op de Thebaanse westoe-
ver het grootste niet-koninklijke graf van het Nieuwe Rijk aan te leggen. Op
de reusachtige, volledig beschilderde wanden bevindt zich ook een voorstel-
ling van Rechmire's tuin (Afb. 2).De via een poort (links) toegankelijke tuin
is ook hier rondom een vijver aangelegd, waarin een boot met een beeld van
Rechmire drijft die door mannen op de beide oevers aan een lijn wordt voort-
getrokken. Aan de rand van de vijver en om de tuin heen zijn twee rijen
sycomoren geplant. Daartussenin bevinden zich rijen dadel- en doempalmen;
een man is bezig daarvan te plukken, een ander brengt ze water.

Deze twee bij wijze van voorbeeld beschreven privé-tuinen van hoge
ambtenaren van het Egyptische bestuursapparaat verduidelijken een alge-
meen geldend, belangrijk verschil tussen de oud-Egyptische en onze heden-
daagse tuin: de keuze van de planten in een Egyptische tuin werd nietzozeer
door sier als wel door nut bepaald, hoewel mooie bloemen zoals klaproos,
korenbloem of mandragora natuurlijk niet ontbreken (Afb. 3). Zowel de veel
verzorging behoevende sycomoren als de dadel- en doempalmen geven niet
alleen welkome schaduw , maat produceren vooral ook belangrijke voedings-
middelen. Om die reden konden de Egyptenaren zich deze bomen ook voor-
stellen als de belichaming van een godin die de doden voedt (Afb. 4).
De tuin fungeert daardoor ook als de plaats waar niet alleen de mensen, maar
ook en vooral de goden graag verblijven. Dat de tuin daarmee ook de functie
van een tempel kreeg wordt goed duidelijk in een van de privé-tuinen die
aan het begin van de20e eeuw door Duitse archeologen werden opgegraven
in Achet-Aton, het ,,Lichtland van de (zonnegod) Aton" (het huidige
Amama), de al in zijn vijfde regeringsjaar nieuw gestichte residentie van
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sycomoor als leven schenkende godin. Schildering in het graf van Pasjedoe (Thebe, grctf
Ursula Mangold, Fellbach.

farao Amenhotep IV/Achnaton in Midden-Egypte. ln het centrum vaî deze
vool Egyptische begrippen buitengewoon goed bewaard gebleven stad wer-
den de paleis- en tempelcomplexen gebouwd. Daaromheen lagen de land-
goedercn van de hoge ambtenaren en priesters, 532 woongebouwen, die door
archeologen nauwkeurig bestudeerd konden worden. Van deze villa's had-
den er zeker 22 tuinen, waalvan de omvang niet zelden ongeveer een derde
van het hele landgoed besloeg. Het staat vast dat deze tuinen niet slechts als
plezier- of nutstuinen beschouwd kunnen worden. De meeste hebben in het
midden naast de verplichte vijver ook een kapelachtig gebouw en verschei-
dene tuinen hebben ook een ingang in de vorm van een pyloon, de typisch
Egyptische tempelpoort. Dat maakt deze tuinen tot religieuze instellingen, tot
regelrechte miniatuur-tempeldomeinen. Een heel opmerkelijk voorbeeld
daarvan is het landgoed van een ,,Opzichter van de runderen van Aton",
wiens naam bij de opgravingen helaas niet aan het licht kwam (Afb. 5-6). De
aan de gevonden worlelkuilen overduidelijk te herkennen manier waarop de
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Afb. 6: Maquette van het landgoed van de opzichter van de rundet'en van Aton in Achet-Aton. Fofo
René Staebler, met dank aan Christian Tietze (afdeling Bau- und Stadtbaugeschichte, Historisches

Institut der Universität Potsdam).
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bomen in de tuin waren geplaatst komt overeen met de plaats van de zuilen
in een Egyptische tempel. Als we ons nu realiseren dat de Egyptische tempel-
architectuur veelal als 'tot steen geworden natuur' wordt aangeduid - de
ztilen representeren zoals bekend altijd planten, vooral papyrus -, dan kun-
nen wij deze tuin als de preciese omkering daarvan beschouwen. Op de
plaatsen waar anders stenen tempelzuilen staan, komen daarvoor in de tuin
bomen in de plaats. Dat deze imitatie juist in Achet-Aton zonder problemen
mogelijk was, ligt onder andere aan de exclusieve verering van Achnaton
voor de zonnegod Aton, wiens tempels daarom weliswaar zuilen, maar geen
daarop rustende daken hebben. Dat was natuurlijk precies zo mef de bomen
in de tuin. Overigens namen de archeologen destijds monsters uit alle boom-
kuilen waarin zich nog wortelrestanten bevonden en stuurden die op naar het
Botanisch Museum in Berlijn. Helaas zijn van daar geen onderzoeksresulta-
ten bekend gemaakt en de opgestuurde monsters schijnen jammergenoeg ook
niet meer bewaard gebleven fe zijn, zodat wij spijtig genoeg niet weten welke
soorten bomen er in de tuinen van Amama geplant waren.

Een van de bijzonderheden van de kunst uit de tijd van koning Achnaton
is dat in de reliöfs in de graven van de hoge ambtenaren, die in de rotswand
rondom het territorium van de stad Achet-Aton waren uitgehakt, ook de
tempels van de stad worden afgebeeld. In deze voorstellingen kunnen wij
zien dat de tempels van Amarna door bomen omgeven waren en dat om de
tempelvijvers uitgestrekte tuinen waren aangelegd (Afb. 7). Deze afbeel-
dingen komen verbluffend nauwkeurig overeen met de opgravingsresulta-
ten: kuilen waarin oorspronkelijk bomen waren geplant werden bijvoor-
beeld bij de buitenmuren van de zogenoemde ,,kleine Aton-tempel" van
Achet-Aton gevonden.

Voor en na de nauwelijks 20 jaar durende ,,AmaÍna-periode" van farao
Achnaton was de tempel van de god Amon van Karnak (bij de huidige stad
Luxor in Boven-Egypte) de belangrijkste tempel van Egypte. In zijn enorrn
uitgedijde vorm uit de tijd rond het begin van onze jaartelling kan hij
tegenwoordig zeker als het grootste tempelcomplex ter wereld uit de Oud-
heid gelden. Wij kennen twee oud-Egyptische afbeeldingen van tuinen die
in de context van deze Amon-tempel thuishoren. In de eerste plaats hebben
wij de voorstelling van de tempeltuin, een in het vierkant aangelegde tuin
volgens de principes van de eerder besproken privé-tuinen van de elite.
Deze voorstelling bevindt zich in het graf van Sennefer, de burgemeester
van Thebe onder Amenhotep II (18e dynastie, 1425-I4OO v.Chr.), dat
vooral beroemd is vanwege het met wijnranken beschilderde rotsplafond in
de onderaardse grafkamer. Helaas is de voorstelling van de tempeltuin
tegenwoordig bijna geheel verdwenen, maar gelukkig beschikken wij nog
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Afb.7: Voorstelling van een tempel in Achet-Atott in het graf van Meryre (Amarna, graf nr.4).Lijn-
tekening van het reliëf door N. de Garis Davies.

over een in 1828 gemaakte tekening ervan (zie de afbeelding boven de

inhoudsopgave). De tuin kon worden betreden door een aan een kanaal

gelegen poort (rechts). In het midden ligtdeze keer een groot, door wijn-
gaarden bedekt gebied dat grenst aan kapellen voor de cultus van konings-
beelden. Vier vijvers zljn er in deze ook uit schdftelijke bronnen bekende

tuin en opnieuw vinden we hier in rechte rijen geplante bomen.
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Afb.8: VoorstellinginhetgrafvanNeferhotep(Thebe,graf nr.49)vandeAmon-tempelendetuinen
die deze omgeven. Lijntekening van de wandschildering door N. de Garis Davies.

Uniek in de Egyptische kunst is de als uiterst waarheidsgetrouw te
beschouwen voorstelling van de Amon-tempel in het Thebaanse graf van
Neferhotep (eind van de 18e dynastie, ca. l32O v. Chr.). Deze afbeelding
(Afb. 8) staat in de context van een kennelijk zeer gedenkwaardig bezoek
van Neferhotep aan de tempel, waarin hij tot bij de poort van de Vierde
Pyloon, maar niet in het binnenste van de tempel werd toegelaten. Vol-
gens de jongste inzichten naderde hij deze poort vanuit het zuiden, waaÍ
een zijkanaal naar de zuidelijke ingang van het tempelcomplex voerde.
Reeds het terrein in de omgeving van het kanaal en de aanlegplaats zijn
als tuin vormgegeven. Opmerkelijk is dat de tempel wordt omgeven door
aanplantingen van sycomoren, zoals in de voorstelling duidelijk te zien is.
Door de voortdurende uitbreidingen en verbouwingen van de tempel kun-
nen de sporen van dit tuingebied archeologisch niet meer achterhaald wor-
den.

Een antieke tempeltuin uit de 2e eeuw v. Chr. kon echter recentelijk in
Musawwarat es-Sufra (in het zuidelijke Nijldal, in het huidige Soedan)
worden opgegraven door egyptologen van de Humboldt-Universität in Ber-
lin. Naast de boven besproken privé-tuinen in Amarna is de belangrijkste
archeologisch aantoonbare tuin in Egypte de paleistuin van de residentie in
Tell el-Daba' in de oostelijke Nijldelta (ca. 1600 v. Chr.; opgegraven door
Oostenrijkse egyptologen). Ook deze beide tuinen waren onderwerp van de
eerste tentoonstelling die zich met het thema van de oud-Egyptische tuinen
bezig hield: ,,IJnweit von Eden: Altägyptische Gärten - Paradiese in der
'Wüste", die in 2OO9-2OIO in het Museum August Kestner in Hannover
(Afb. 9) en in 2012 als ,,Tuinen van de Farao's" in het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden te zien was. In de bijbehorende publicatie Die Pflan-
zen im altägyptischen Garten worden deze tuinen door de opgravers zelf
uitvoerig gepresenteerd.
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Afb.9: Blikopdewereldwijdeerstetentoonstellingoveroud-Egyptischetuinen.Foto ChristianTep-
per (fotograaf van het Museum August Kestner, Hannover).
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TUIN EN PARADIJS IN DE OUDISRAÍ]LITISCHE EN
VROEGJOODSE LITERATUUR

Azue vRN oen KooI¡

Deze bijdrage handelt over de tuin, het park en het paradijs zoals deze

ter sprake komen in de literatuur van Oud-Israöl, d.w.z. het Oude Testa-

ment en andere vroeg-joodse geschriften uit de periode van de Tweede

Tempel. Gegevens uit de literatuur staan centraal. De archeologie blijft
daarentegen buiten beeld, aangezien in de archeologie van de zuidelijke
Levant tuinen moeilijk zijn vast te stellen, hoewel de frequente aanwezig-

heid van zaden en vruchten etc. in de woonomgeving zeker boomgaarden

als achtergrond hebben. In wat volgf. zal ik het onderwelp aan de hand van

de volgende onderverdeling presenteren: (1) Groente, bloemen, bomen;
(2) Tuin van de koning; (3) Tuin van God, tuin van Eden; (4) Tuin als

oord van de zaligen. (Tuinen met een cultisch, sacraal karakter [vgl' Jesaja

1 :30 en 58: I 1l blijven in deze bijdrage buiten beschouwing.)

Groente, bloemen, bomen

De groentetuin, of moestuin, is vanzelfsprekend van groot belang voor het

dagelijkse levensonderhoud. Onze bronnen spreken een enkele maal over

een tuin bestemd voor het verbouwen van groenten. Volgens 1 Koningen 21

had Nabot een wijngaard die grensde aan het paleis van koning Achab in
IizreëL. De koning die kennelijk een tuin bij zijn paleis ontbeerl, doet Nabot

het volgende voorstel: ,,Sta mij uw wijngaard af [...].Htj ligt naast mijn
paleis; ik kan hem goed gebruiken om er groente te verbouwen. Ik zal u er

een betere wijngaard voor teruggeven, of ik zal u, als u dat liever hebt, de

prijs ervan in zilver uitbetalen" (1 Koningen 2l:2).t Nabot weigerl om op dit
voorstel in te gaan, en moet dit uiteindelijk met de dood bekopen.

Een groentetuin heeft zorg nodig; een element daarvan komt tot uiting
in Deuteronomium 11:10 waar sprake is van het bevloeien van een groente-

t.uin. Zij is er voor het nut en dient het doel om van de opbrengsten te

eten. Tegen de ballingen die vanuit Jeruzalem naar Babel zijn gevoerd,

t De bijbelse citaten zijn ontleend aan De Nieuwe Biibelvertaling (2004).'Wanneer
ervan wordt afgeweken, wordt dat niet apart vermeld.
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zegt de profeet Jeremia in zijn brief: ,,Bouw huizen en ga daarin wonen,
leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen
en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters, etc." (Jere-

mia29:5-6).
Groentetuinen vormden samen met olijfbomen, wijngaarden en boom-

gaarden een teken van het goede leven. Inzijn toespraak op de volksverga-
dering in Sichem beschrijft Jozua het gebied van Israël als een land met
wijngaarden en olijfbomen (Jozua 24:13).In 1 Samuel 8:14 is eveneens
sprake van wijngaarden en olijfbomen. In dit hoofdstuk waarschuwt de
profeet Samuel de familiehoofden van Israël dat een koning iemand is die
de beste van hun wijngaarden en olijfbomen zal afnemen. Het bezit van
wijngaarden en tuinen (groentetuinen) werd als teken van voorspoed en
vrede beschouwd: ,,Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen . . . ze zul-
len wijngaarden planten ... en ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten
ervan eten" (Amos 9:14).

Tuinen en boomgaarden waren al met al economisch gezien erg belang-
rijk. Veelzeggend is in dit verband een passage in Deuteronomium (20:19-
2O) waar, in reactie op de handelwijze van Assyrische koningen die bij de
belegering van steden boomgaarden en dadelpalmen vemietigden (Tadmor
1994,163), het volgende gestipuleerd wordt ,,Als u een stad langdurig moet
belegeren, mag u haar boomgaarden niet vernietigen. Alleen de bomen waar-
van u weet dat ze geen vruchten geven, mag u vemietigen of omhakken om
ze te gebruiken voor de belegering van de stad waatmee u in oorlog bent."

Naast nuttige tuinen met groenten en fruitbomen kende men ook idylli-
sche tuinen met bloemen. Het zal niet verbazen dat dit type tuin in een
geschrift als Hooglied genoemd wordt.

Hooglied 6:2, ,,Mijn lief is naar zijn tuin gegaaî, naar zijn balsemtuin
beneden. Daar wil hij weiden, daar wil hij lelies plukken. " Dit is de tuin
als plaats van geliefden. Ook op andere plaatsen fungeert de tuin als een
beeld in de taal van de liefde, bijv. in Hooglied 4:12-14:

Zusje, bruid, een besloten hof, een gesloten tuin:
een boomgaard vol granaatappels, met een overr¡loed aan vruchten,
hennabloemen, nardusplanten, nardus en saffraan, kalmoes en kaneel,
wierookbomen, allerlei soorten, mirre, aloe, balsems, allerfijnst.

De tekst vervolgt met een oproep aan'haar lief' dat hij in haar hof moet
komen om daar de zoete vruchten te proeven (vers 16). Beeldspraak of
niet, het verband tussen tuinen en minnekozen is van alle tijden (voor het
oude Babylonië, zie Haas 1999).

Over liefde en minnekozen gesproken: In het verhaal over Susanna, ooit
toegevoegd aan het boek DaniöI, speelt een tuin een cruciale rol. Susanna,



Afb. l: Susanna in Bad (ll Tintoretto)

,,een bijzonder mooie vrouw" met ,,onfzag voor God", is gehuwd met
eenzekere Jojakim; beiden wonen in Babylon. Jojakim, een vermogend
man, heeft een tuin nâast zijn huis, een plek waar in de morgen de Joden
(volksoudsten, rechters) vergaderen, ,,want hij genoot het meeste aanzien
van iedereen". Susanna die gewoon is in de middag in de tuin te wandelen,
wordt op een zeker moment door twee oudsten van overspel beticht, zijhet
geheel ten onrechte. Het is Daniel (de man van het gelijknamige bijbel-
boek) die hen ontmaskert: hij laat de beide oudsten uit elkaar zetten en

vraagt ieder van hen onder welke boom zij Susanne samen met een jonge-

man zouden hebben gezien. Volgens de een onder een mastiekboom; vol-
gens de ander onder een eik. Zo vallen zij door de mand.

De tuin in dit verhaal is er een met bomen, muren en een poort. Het is
een plaats waar men kon vergadeten, in de schaduw van de bomen, en

waar men ook voor zljnplezier kon rondwandelen. Anders dan de groente-

tuin gaat het hier, evenals in het geval van een tuin met geurige bloemen,
om een plaats waar men voor zljn of haar plezier vertoeft, een lustoord.

Tuin van de koning

Bij een paleis hoorde een tuin, een paleistuin. Het bovengenoemde ver-
haal over Nabot en Achab biedt hiervan een illustratie, waarbij het zoals

we hebben gezien om een groentetuin gaat. Een boeiende beschrijving van



een zelfde type tuin - een tuin met groente en vruchten - is te vinden bij
Homerus, in boek '7 van de Odyssee: bij het paleis van Alkinoös, de koning
der Faiaken, was een prachtige tuin met bomen, wijnranken en groente
gelegen:

Naast de voorhof, dicht bij de poorten, lag een boomgaard
vier bunders groot met een haag eromheen, daarbinnen stonden
hoge bomen zwaar varT de vruchten: granaatappels, peren,
glanzende appels, olijven in overvloed, zoete vijgen.
[...] De wijngaard had druiven in soorten,
en een veld in de zon om een deel van die druiven te drogen.
[...] Langs de buitenste rand van de wijngaard waren nette
bedjes met groenten, diverse soorten het hele jaar door. (Dros 1992, 116)

Helaas weten we bijzonder weinig over een eventuele paleistuin in het
oude, voorexilische Jeruzalem. Op slechts twee of drie plaatsen in het boek
Koningen vinden we een verwijzing naar een koninklijke tuin in deze stad.
Volgens 2 Koningen 21:18 werd koning Manasse (zevende eeuw v.C.)
begraven ,,in de tuin van zijn paleis", ook ,,de tuin van Uzza" geheten.
Evenzo werd, aldus vers 26 van hetzelfde hoofdstuk, Amon begraven ,,in
de tuin vaî Uzza" . Het begraven van iemand, in dit geval een koning, in
een tuin weerspiegelt een gebruik dat ook van andere plaatsen in de oude
wereld bekend is. Verder komt in 2 Koningen 25:4 de uitdrukking ,,de tuin
van de koning" voor. Toen bleek dat de stad in handen van het Babyloni-
sche leger zou vallen, wisten de koning (Sedekia) en zijn soldaten te ont-
snappen door een poorl ,,tussen de beide stadsmuren", ,,die uitkwam op de
tuin van de koning". Ook later, na de ballingschap, lijkt deze tuin nog
bekend te zijn, aangenomen dat de tekst van Nehemia 3:15 op dezelfde
locatie zinspeelt: bij de herbouw van de muur wordt van een zekere Sallum
gezegd dat hij de Bronpoort opbouwt en tevens de muur repareeft ,,die van
het waterbekken van het kanaal bijlnaar de paleistuin loopt tot aan de trap-
pen die leiden naar de Davidsburcht". Over omvang, inrichting en aard van
deze tuin valt niets te zeggen. De zojuist geciteerde tekst van Nehemia
3:15 zou erop kunnen wijzen dat deze tuin in de buurt van de waterbekken,
vermoedelijk de Siloamvijver, gelegen was. In dit verband verdient te wor-
den vermeld dat recentelijk D. Ussishkin (1995) en in zijn spoor S. Dalley
(2004) de interessante these naar voren hebben gebracht dat de tunnel die
Hizkia heeft laten uithouwen in Jeruzalem niet bedoeld zou zijn geweest
om de watervoorziening tijdens een belegering veilig te stellen, maar veel-
eer nodig was voor de bevloeiing van 'de tuin van de koning'. Hizkia zou
daartoe geinspireerd zijn door de indrukwekkende waterwerken van de
Assyrische koning Sanherib (zie elders in dit nummer).



Assyrische koningen, alsook de latere Perzische heersers, beroemden

zich erop grootse tuinen en parken te hebben aangelegd, tuinen die niet

uitsluitend nuttig (groente) wafen, zoals dit het geval was met paleistuinen

in vroeger tijden, maar veeleer bedoeld waren als een oord van vreugde en

ontspanning (Novák 1999, 334). Een specimen van deze stetnming is te
vinden in de volgende passage uit het boek Prediket (2:4-8):

Ook heb ik grootse dingen ondernomen:
Ik heb voor mijzelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant.

Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen
geplant.
Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien'

t...1
Ikbezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan iedet'een die voor mij
in Jeruzalem heeft geregeerd.
Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en

landen.
Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele

vrouwen.

Aldus de ik-figuur, koning Salomo. Er is sprake van 'tuinen en parken'
(vers 5), tuinen in de zin van parken met een keur van vruchtbomen. 'Park'
is hier een weergave van het Hebreeuwse pardes dat teruggaat op het Per-

zische pairidaeza dat in het Grieks is overgenomen als paradeisos. Hef
boek Prediker is een geschrift uit de derde eeuw v.C' De geciteerde pas-

sage doet denken aan de grootse tuinen, parken, waaÍnee de heersers van

het Perzische rijk beroemd zijn geworden. Dit waren monumentale, geo-

metrische parken bij een paleis, scheppingen van de grote koningen;

omsloten parken, met vele bomen en bronnen.
De ik-figuur in Prediker - Salomo - wordt geÏntroduceerd als iemand

die zich graag meet met de groten der aarde. Toch zijn ons uit Palestina

geen grootse tuinen of parken bekend in de Perzische tijd. Wel weten we

dat de Hasmonese vorsten (150-50 v.C.) hun paleizen bij Jericho voorzien

hadden van tuinen, met balsembomen en palmbomen. En Herodes de Grote

(37-4 v.C.) had een fraaie, Romeins aandoende tuin bij zijn paleis in Jeru-

zalem (met zuilen, hofjes, bomen en paden, waar men heerlijk kon wande-

len; en met vijvers met bronzen beeldjes en vele hokjes voor tamme dui-

ven zie Josephus Flavius, Joodse Oorlog 5, 180-181).

Uit de boven aangehaalde tekst uit Prediker blijkt dat de aanleg van tui-
nen en parken tot de 'grootse dingen' gerekend werden. Het verhoogde de

status van een koning en liet iets zien van ziin macht en glorie. De konink-

lijke tuin was een park, een 'paradijs', een plaats van het goede leven, van

vreugde en vrede, waar het aangenaam toeven was in de schaduw van de



bomen zoals de majestueuze platanen die bijzonder geliefd waren bij de

Perzische koningen.

Tuin van God en de tuin van Eden

(a) De tuin van God
Op enkele plaatsen komt de uitdrukking ,,de tuin van God" of ,,de tuin

van de Heer" voor. Ezechiël 28 bevat een passage over de koning van
Tyrus; in vers 12heet het: ,,Eens was jij een toonbeeld van perfectie, ver-
vuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden, in de

tuin van God. " In hoofdstuk 31 wordt over de farao, de koning van Egypte,
gezegd: ,,Zelfs in de tuin van God was er geen ceder als hij, geen cipres
met zulke takken, geen plataan met zulke twijgen [...] alle bomen van
Eden benijdden hem, alle bomen in de tuin van God" (vers 8-9). De uit-
drukking ,,de tuin van God" heeft een wisselende inhoud en functie in
deze passages: terwijl in Ezechiel 28 de heilige berg van God als een tuin
met edelstenen ("vurige stenen") wordt voorgesteld (en kennelijk een

ander type tuin vooronderstelt),2 wordt de tuin in Ezechiël 31 uitgetekend
als een park met prachtige en sterke bomen.

In een tweetal andere teksten wordt de uitdrukking ,,de tuin van de

Heer" gebezigd. Volgens Jesaja 5l:3 zal Sion, Jeruzalem, op grootse wijze
worden hersteld; de plaats zal worden als een paradijs op aarde:

De Heer troost Sion, hij biedt troost aan haar ruines.
Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk,
haar wildernis wordt als de tuin van de Heer.
Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,
waar muziek en lofzang klinken.

Hier ligt de nadruk op de noties van vreugde en gejuich.3 De aanduiding

,,de tuin van de Heer" is ook te vinden in Genesis 13:10: ,,Lot liet zijn
blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was [...] de

vallei was tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als

Egypte." Duidelijk is dat hier de nadruk ligt op de tuin als een vruchtbare,
want rijkelijk bevloeide locatie, vergelijkbaar met de strook land langs de

Nijl in Egypte.

2 Men vergelijke ,,de tuin der goden", een tuin met edelstenen, in het Gilgames Epos,
tablet XI, 171-196.

3 Men vergelijke de uitdrukking ,,tuin van gejuich" in Assyrische teksten (Novfü, 334),
als typering van een lustoord van Assurnasirpal IL
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(b) De tuin van Eden
Terwijl, met uitzondering van Genesis 13: 10, in de bovengenoemde tek-

sten ,,de tuin van God/de Heer" ook met de term Eden wordt aangeduid,

zljn er enkele andere plaatsen waar de uitdrukking ,,de tuin van Eden"
voorkomt: Ezechiël36:35 - ,,Dit land hier, dat een woestenij was, is nu

als een tuin van Eden"; en Joël 2:3 - ,,als de tuin van Eden ligt het land

voor hen (nl. de sprinkhanen), achter hen blijft een kale woestijn".
Anders dan in Ezechiöl 28 en Jesaja 51 waar het beeld van de tuinÆden

wordt toegepast op de heilige berg dan wel op de stad Jeruzalem, valt op

datin deze beide teksten het land van Israël of Juda met 'de tuin van Eden'
vergeleken wordt. Al deze teksten hebben gemeen dat de tuin van God of
de tuin van Eden ter vergelijking wordt aangewend. Er is evenwel een ver-
haal waar deze tuin zelf centraal staat: het verhaal van de tuin, het paradijs,

in Genesis 2-3.



Genesis 2:8-15 biedt de volgende beschrijving van de tuin van Eden:

God, de Heer, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij
de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten
die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin
stonden de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Vandaar vertakt ze
zich in vier grote stromen. Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Cha-
wila heen, het land waar goud gevonden wordt. (Het goud van dat land is
uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) De tweede rivier heet
Gichon; die stroomt om heel Kush heen. De derde rivier heet Tigris; die loopt
ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.

God, de Heer, nam de mens en plaatste hem in de tuin van Eden, om die
bewerken en te onderhouden.

God is hier degene die een tuin aanlegt, een tuin met prachtige bomen,
gesierd met heerlijke vruchten, een park gehjk. Het is dan ook passend dat
de oudste veúaling van deze tekst (de Septuaginta, eerste helft derde eeuw
v.C.) het woord voor 'tuin' met het Giekse paradeísos weergeeft, 'park'. De
tuin wordt gesitueerd in het oosten vanuit Palestina gezien. Dit wijst in de

richting van Mesopotamie (vgl. ook de vermelding van Eufraat en Tigris).4
De tuin uit Genesis 2-3 doet denken aan parken aangelegd door Assyri-

sche koningen. Zo liet Sargon II een park aanleggen bij Dur Sharruken,
zijn nieuwe hoofdstad. Dit park wordt in de Stierinscriptie omschreven als

,,een nauwkeurige imitatie van het Amanusgebergte, met daarin alle aro-
matische bomen van het land Hatti en alle soorten vruchtbomen van het
gebergte". In de conespondentie van die tijd treft men brieven aan over het
verzamelen van jonge boompjes van grote aantallen appelbomen, amandel-
bomen, kweebomen, en pruimebomen voor het nieuwe park, als ook over
de aanvoer van jonge boompjes van ceders en cipressen.

Naast de vele bomen vormt de aanwezigheid van wilde dieren een inte-
ressante overeenkomst tussen Assyrische parken en het park in Genesis 2-3
(zij worden in de tuin geschapen [2:191. Parken moesten worden voorzien
van water. Assyrische koningen, zoals Assurbanipal (Nimrud), en Sanherib
(Nineve), bedachten ingenieuze constructies voor dit doel. In Genesis 2
lezen we over een rivier die ontspringt in Eden en de tuin bevloeit. Een
bijzonderheid is verder dat God inzijn tuin wandelt, ,,in de koelte van de
avondwind" (Genesis 3:8). Evenals de parken in Assyrië is de tuin uit
Genesis 2-3 bedoeld als een plek van vreugde en ontspanning.

a De wereld van Mesopotamië is ook kenmerkend voor andere verhalen in Genesis
1-l 1: het verhaal van de vloed in Genesis 6-8 (ontleend aan Mesopotamië), en het verhaal
over de toren van Babel in Genesis 11.
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Maar hoe staat het met de benaming Eden als onderdeel van de uitdruk-
king ,,tuin van Eden"? Gewoonlijk neemt men aan dat 'Eden' (het woord
betekent ,,gelukzaligheid") de naam van de tuin is, maat dit is een misvat-
ting (Van der Kooij 2010). Eden is de locatie waar de tuin werd aangelegd:

,,een tuin in Eden". We hebben hier te maken met een locatie in een

mythisch verhaal en dat roept de vraag op of Eden naar een bepaalde plek
verwijst. Vaak wordt aangenomen dat het als mythisch gegeven niet nader
te lokaliseren is, maar in het oude Nabije Oosten sluiten mythisch karakter
en concrete werkelijkheid elkaar niet per definitie uit.

Yeelzeggend is de volgende bijzonderheid in Genesis 2. God ,,neemt"
de mens en,,zet hem" in de tuin in Eden, aldus de Yerzen 8 en 15 van dit
hoofdstuk. Het verhaal bevat hier een motief dat mijns inziens ontleend is

aan literatuur van Mesopotamie. In het beroemde Epos van Gilgames lezen
we in tablet XI (regels 198-205) het volgende:

Ellil besteeg toen de boot,
greep mijn handen en deed mij ook instijgen.
Hij deed mijn vrouw instijgen en naast mij neerknielen.
Hij raakte onze hoofden aan, kwam tussen ons staan, en zegende ons:
"Tot nu toe was Ut-napistim sterfelijk,
maar nu zullen hij en zijn vrouw worden als wij goden.
Ut-napistim zal echter ver weg wonen, aan de monding der rivieren! "
Zij namen mij en deden mij ver weg wonen,
aan de monding der rivieren. (Vanstiphout 2OO2, 144-45)

Gilgames is op zijn zoektocht naar het onsterfelijke leven bij Utnapis-
tim, de held van het Babylonische zondvloedverhaal, terechtgekomen.
Deze vertelt hem het verhaal van de vloed en van het feit dat de god Enlil
hem en zijn vrouw de onsterfelijkheid hadden gegeven ("worden als

goden"). Bij die gelegenheid, aldus het relaas van Utnapistim, ,,namen" de

goden mij en ,,deden mij ver weg wonen, aan de monding der rivieren".
De plaats waar Utnapistim en zijn vrouw wonen is een eiland ver weg, naar

toenmalige voorstelling ver buiten de bewoonde wereld, aan de overzijde
van de zee die de ronde aarde omringt.

In een andere versie van het zondvloedverhaal uit het oude Mesopota-

mie lezen we over de held, in dit geval Ziusudra geheten, het volgende:

,,21j (de goden) deden hem wonen in een land aan de andere kant van de

zee, in het oosten, in Dilmun".
Deze teksten werpen licht op de voorstelling in Genesis 2:8, 15. Eden is

een locatie waar een gewone sterveling niet zelf kan komen, tenzij God
hem ,,neemt" en daar laat wonen. Het is, aldus de tekst van Gilgames, een

oord waar ook de monding van de rivieren gelokaliseerd wordt. Dit lijkt
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veel op Genesis 2:lO waar gezegd wordt dat er in Eden een rivier ont-
springt die zich vervolgens vertakt in vier grote stromen.

Samenvattendkan gezegd worden dat ,,de tuin in Eden" in Genesis 2-3
een koninklijk park is, aangelegd op een ongewone locatie, op een plaats
buiten de gewone mensenwereld. In het Epos van Gilgames en de Sumeri-
sche versie van het zondvloedverhaal is het een locatie waar Utnapistim
resp. Ziusudra leven als goden, d.w.z. als onsterfelijken. Dit gegeven komt
overeen met de aanwezigheid van ,,de boom van het leven", de boom van
het eeuwige, onsterfelijke leven, in Genesis 2-3: de onsterfelijkheid is
eveneens een belangrijk motief in dit verhaal.

De Sumerische versie van het zondvloedverhaal spreekt van een land
aan de andere kant van de zee, Dilmun geheten. De beschrijving in Gil-
games verwijst waarschijnlijk naar dezelfde locatie (George 2003,519-20).
Dit eiland kennen we ook uit historische teksten en komt overeen met het
huidige Bahrein. Hebben de schrijvers in Jeruzalem met betrekking tot
Eden ook een specifieke locatie in gedachten gehad? Dit is moeilijk te zeg-
gen. De vier stromen uit Genesis 2 lijken in de richting van een locatie in
het noorden van de Perzische Golf te wijzen. Er is namelijk veel voor te
zeggen dat de vier rivieren uit Genesis 2 overeenkomen met de Ulay (nu:
Karcheh), de Uqnu (nu: Karun), de Tigris en de Eufraat, rivieren die alle,
vanuit het oosten dan wel vanuit het noorden, in deze Golf stromen
(Dietrich 200I). Hoe dit zij, de locatie 'Eden' wordt in Genesis 2-3 niet als
land aan de overzijde van de zee aangeduid. Wel wordt, in overeenstem-
ming met de voorstelling in Mesopotamische teksten, de locatie, de tuin in
Eden, als een plaats gepresenteerd die voor mensen onbereikbaar is. Dit
wordt niet alleen in het begin van het tuinverhaal (het motief van het

,,nemen" en ,,plaatsen"), maar ook in het slot van Genesis 3 duidelijk
gemaakt: de weg naar de boom van het leven (onsterfelijkheid) is afgeslo-
ten.

De tuin als oord der zaligen

In dit laatste onderdeel sta ik kort stil bij een voorstelling met betrekking
tot de tuin van Eden die ons bekend is uit enkele vroeg-joodse geschriften:
de tuin als oord der zaligen, dat wil zeggen, als plaats waar de rechtvaardi-
gen vertoeven na hun dood.

De Henoch Apocalypse (1 Henoch) is een verzameling geschriften
waarin Henoch als bemiddelaar van hemelse openbaringen, van geheime-
nissen over goed en kwaad (onder meer over de gevallen engelen), over de
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kosmos, en over het verloop, en vooral de afloop, van de geschiedenis
optreedt. In een van de oudste onderdelen, het Boek der Wachters genaamd

(1 Henoch 1-36; derde eeuw v.C.), wordt onthuld hoe Henoch op een van
zijn kosmische reizen naar het oosten trekt (32:2-6): reizend over alle top-
pen van de bergen, ver naar het oosten van de aarde, steekt hij de Eritreïsche
zee (de Rode Zee) over en komt, na nog een heel lange reis te hebben

afgelegd, uiteindelijk bij ,,de tuin (Aramese versie: pardes) van de gerech-

tigheid". }ìij ziet daar vele en grote bomen die heerlijk geuren, waaronder
de boom van de grote wijsheid. Dit is het paradijs, aldus 32:6. De tuin, het
paradijs, wordt hier gesitueerd ver weg in het oosten en aan de overzijde
van de zee,hiet de Eritreïsche zee genaamd.

In een ander en jonger deel van de Henoch Apocalyps, het Boek van de

Gelijkenissen (1 Henoch 37-ll; begin van onze jaartelling), komt deze tuin
opnieuw ter sprake. Z1j wordt hier omschreven als de tuin waar de uitver-
korenen en de rechtvaardigen wonen (60:8). Vergelijkbare uitdrukkingen
komen voor in 60:23 ("de tuin van de rechtvaardigen") en in 61:I2 ("de
tuin van het leven"). Interessant detail is dat hier ook verhaald wordt dat
Henoch zelf ooitnaar deze plaats gebracht was, een traditie die ook bekend
is uit het geschrift Jubileeën (rond 150 v.C.; volgens Jubileeen 4:23 werd
Henoch naar ,,de tuin van Eden" gebracht). De figuur van Henoch gaat

terug op Genesis 5:21-24. Over hem wordt verteld dat hij 365 jaar leefde,
dat hij een bijzondere relatie met God had en dat zijn leven een einde nam
doordat God hem ,,wegnam". De vraag is waarheen werd hij ,,gerolrì€r".
Volgens Henoch 60 als ook Jubileeen (4:23) ging hij niet ten hemel, maar
werd hij gebracht naar de tuin van Eden.5

De tuin (van Eden) als plaats van de rechtvaardigen doet denken aan

Griekse voorstellingen zoals die te vinden zijn bij Homerus en Hesiodus.
In boek 4 van de Odyssee wordt deze plaats aangeduid als ,,de Elysische
velden aan het eind van de aarde". De betreffende passage (4:561-69) luidt:

En nu jij, beschermeling van Zeus, Menelaos,
Jij zult niet sterven in het paardenvoedende Argos,
zo is het niet beschikt, de onsterfelijken brengen je later
naar de Elysische velden aan het eind van de aarde,
waar Radamanthys woont - de blonde Radamanthys -en waar het leven heel vredig verloopt voor stervelingen.
'Want er is daar geen sneeuw, geen stormwind en geen regen,
maar er waait altijd een westenwind, een heldere, frisse
wind vanaf de Okeanos, heerlijk koel voor de mensen.
Jij bent immers Helena's man, de schoonzoon van Zeus zelf. (Dros, 74)

5 In het Genesis Apocryphon (2:23)lezen we dat Henoch in Parvaim woonde



T¿O PHGNIX 58,3 _ 2OI2

En bij Hesiodus, Werken en Dagen,lezen we het volgende (207-214):

Maar Zeus, de zoon van Kronos, schonk aan enkelen
een woonplaats en bezit op afstand van de mensen:
hij deed hen wonen aan de grenzen. van de aarde.
Van zorgen vrij bewonen zij de eilanden
van de gezegenden, nabij Okeanos
met diepe kolken, rijke helden, want de aarde,
die graan geeft aan de mens, doet driemaal 's jaars een oogst
zo zoet als honing overvloedig voor hen rijpen. (Kassies 20O2, 9l)

Hesiodus spreekt van ,,de eilanden van de gezegenden, nabij Okeanos".
Terwijl het gegeven van de tuin (van Eden) in de vroeg-joodse teksten
op Genesis 2-3 teruggaat, is het wwaarschijnlijk dat de voorstelling van
deze plaats als het oord van de zaligen aan de Griekse cultuur is ontleend.
Overigens hebben de Grieken deze voorstelling van zaken op hun beurt
aan het oude Mesopotamiö te danken (West 1997).

Het is in dit verband interessant om, tot slot, op een passage bij Josephus
Flavius (eerste eeuw) te wijzen. In zijn Joodse Oorlog 2, 755-156, beweert
hij dat de Essenen, in overeenstemming met de Grieken, van mening zijn
dat de goede zielen een leven aan de andere zijde van de oceaan beschikt
is, een plaats waar geen regen, sneeuw en hitte is en waar een heerlijk
koele zeewind (cf. Homerus !) staat. De slechte zielen daarentegen gaan
naar een sombere kerker.6

Slotopmerkingen

Onze bronnen - de literatuur van Oud-Israel, het Oude Testament en
vroeg-joodse geschriften - zijn bescheiden in hun informatie over tuinen
en parken. Niettemin laten ze ons iets zien van de achterliggende werke-
lijkheid - van moestuin tot park - en maken ze duidelijk welke ideeën
en symboliek aan de voorstelling van de tuin verbonden is. Afgezien van
de dingen van alle dag, zoals een groentetuin (samen met wijngaarden en
boomgaarden) is de tuin meer in het bijzonder de plaats van vreugde en
vrede, en ook van de liefde en de erotiek (Hooglied).

Koninklijke tuinen in de zin van parken vormen een eigen categorie;
helaas weten we bijzonder weinig over deze tuinen waar het Palestina
betreft.

6 Het paradijs aan de overzijde van de zee heefÍ. als voorstelling doorgewerkt tot in de
Middeleeuwen zoals blijkt uit de Mythe van Sinte Brandaan.



De tuin van en in Eden is wel de meest bekende tuin uit de oudtestamen-

tische traditie, maar is tevens ook de meest bijzondere en ongewone: een

park op een locatie ver van onze dagelijkse werkelijkheid. In vroeg-joodse

bronnen duikt deze tuin op als de plaats waar de rechtvaardigen en zaligen

na hun dood zullen vertoeven - een voorstelling die nauwe verwantschap

vertoont met mythische ideeën zoals verwoord door Homerus en Hesiodus.
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Publicaties van ,Ex Oriente Lux" , te bestellen bii het genootschap of in de boek-
handel. Prijzen zijn exclusíef portokosten.

,,Mededelingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap
Ex Oriente Lux"

25. H. Wueus, Chests of Ltfe. A Study of the Typology and Conceptual
Development of Middle Kingdom Standard Class Cffins (1988; 249 p.,
30 ilI.) €31,15 (leden €20,50)
De egyptische lijkkist was meer dan een laatste lustplaats. Hij bevatte een uitvoerige decoratie,
bestaande uit pictoriale en tekstuele elementen. Deze vomden de magische instrumenten,
waarmee de dode in het hiemamaals kon overleven. In deze studie wordt een overzicht gegeven

van de typologische ontwikkeling van lijkkisten uit het Middenrijk. Aan de hand hiervan wordt
een poging gedaan, de evolutie van het achterliggende religieuze gedachtengoed te schetsen.

E.e.a. resulteert onder meer in een nieuwe reconstructie van het begrafenisritueel.

21. B.H. SmrcreR, De hemelvaart des konings (1990; 54p.,20i11')
€11,50 (leden €6,75)

Een studie over de hemelvaart van de koning, voomamelijk in het Oude Egypte. Behandeld
worden aspecten als de grafkamer van Cheops, getallensymboliek, de vier winden en de vier
Horus-kinderen, die geassocieerd zijn met dit thema; de hemelvaa¡t van de ziel in het Corpus

Hermeticum, de symboliek rond de wereldas, en de rol van de piramide in de hemelvaart.
Apart en korler worden de opvattingen bij de Grieken, Joden, Perzen en Indiërs besproken.

28. S. DeNNINc-BoLLE, Wisdom in Akkadian Literature. Expression, ínstruction,
dialogue (1992; 214 p) C29,50 (leden €20,50)
Een studie naar aatd, inhoud en vorm van de Babylonische wijsheid en wijsheidsteksten, welke
zich toespitst op de dialoog als literaire vorm voor het mondeling en schriftelijk onder woorden
brengen, overdragen en reflecteren van wijsheid, Het boek bevat een inleiding, een bibliografie
en biedt talrijke verlalingen van Mesopotamische wijsheidstektsten.

29. M.J. R¡vBN, De Schilderskaravaan van 1868 (1992;212p.,38 ill.)
€29,5O (leden €20,50)

Dit boek biedt de vertaling van een Frans dagboek van de Utrechtse schilder'Willem de Famars

Testas (1834-1896), een vertegenwoordiger van de intemationale kunst stroming van het

Oriëntalisme. Hij maakte in 1868 met enkele collega's een reis van Egypte via Palestina en

Syrië naar Byzantium. De uitgave bevat tekeningen en schilderijen van de Famars Testas en

zijn collega's, waarvan vele tot dusverre niet gepubliceerd waren.

30. J.F. Boncnouts, Egyptisch. Een inleiding in taal en schrift vc¿n het Midden
rijk. I, Grammatica; II, Tekenlijsten, Oefeningen en Bloemlezing (1993;
ix+370+319 p., vele illustraties) C32,0O (leden €20,50)
In dit praktische handboek wordt de lezer ingeleid in schrift, taal en literatuur van de periode
van het Middenrijk (ca. 2140-1650 v. Chr.). Het boek is bedoeld voor iedereen die zich
door zelfstudie kennis wil verwelven van het hierogliefenschrift en het klassieke Egyptisch
als taal, om in staat te zijn authentieke teksten te lezen. Deel I is een beknopte grammatica,
met onder meer woordenlijsten en andere indexen voor naslag. Deel II is een hulpboek; het

bevat overzichten van hierogliefische tekens, een leergang door de grammatica van 33 secties,

voorzien van oefeningen, en aan het einde een beknopte bloemlezing met aantekeningen.

Daarin vindt men een selectie van representatieve teksten over allerlei onderwerpen die in de

literatuur, geschiedenis, maatschappij en godsdienst van die dagen een rol speelden.

31. JeN Wrlr-Brvr Dnr¡vens, JeN oB HoNn, HBLseN SANcISI-WEERDENBIIRc (eds.), ,,1fr
hadde de nieusgierigheid" . De reizen door het Nabije Oosten van Cornelis
de Bruijn (ca. 1652-1727) (1997 ,201 p.,54 ill.) €22,50 (leden €14,75)
In deze bundel met 12 artikelen worden De Bruijn's reizen door het Nabije Oosten behandeld.

In afzonderlijke artikelen wordt ingegaan op zijn bezoeken aan Turkije, Egypte, Palestina,



33. R.J. DBvanÉe en K.R. vsnxHop (eds.), zij schreven Geschiedenis Historische
Documenten uit het oude Nabije oosten. (X + 480 p., 30 illustraties en g kaarlen)

€27,00 (leden €20,00)
43, bijdragen gewjjd aa¡r historisch gezien belangrijke tekst(groep)en, uir de schriftelijke
nalatenschap van het gehele Oude Nabije Oosten, uii de perioãe tusien 2500 en I 00 v. Chr.
Geannoteerde veltalingen van officiêle inscripties, brieven, oorkonden, autobiografieën,
epen, legenden, historiografische leksten, aslronomische dagboeken en profetischJteksten.
AIle ve*alingen gaan vergezeld van een inhoudelijk commeãtaâr en 

""niit"rutuu.opgurr".
34. J.H. INsrucER, In 

-het_Land-der Nijlcataracterz; Bewerking en toelichting:
Dr. Maarten J. Raven (VIII + 195 p., 53 lll.,Zkaarten en registers)

€32,00 {Leðen€24,5A)
Jan I{erman Insinger (1854-19lS) woonde en werkte bijna veertig jaar in Egypte. Relatief
onbekend gebleven, ve¡dlg11hrj toch grotere bekendhèid. Als fðrvent rcizirgel^, forograaf
en kunsthandel¿¡ar kende hij Egypte als geen ander. Eén van zijn reisverslagã¡ is beviaald
gebleven: het journaal van een reis door het Sudanese deel van Nubië in' 1883. Slechts
vetgezelð door enkele inheemse gidsen en kameeldrijvers maakte Insinger deze reis alleen.
Zijn ooggetuigeverslag bevat naast boeiende informatie over land eñ volk, geologie en
walerstaat, flora en fauna, ook aantekeningen over de geheimzinnige monumenten van de
diverse Nubische culturen.

35. R. vAN WALSEM, Iconography of old Kingdom Elite Tombs. Analysis &
Interpretation, Theoretical and Methodologicat Aipecls. (XI, 130 pp., I7 ill:)

€25,00 (leden €19,50)
De zeer rijke en gevadeerde decoratiethematiek in de elitegraven van het Memphitisch gebiecl
ten fijde van he1 Oude Rijk in Egypte beslaat terecht een prominente plaats ìn vele bioeken
over (materiële crrltuur en_kunst in) het Oude Egypte. De interpretatie van de iconografische
boodschap(pen) hiervan door de egyptologie blijkt echter veel problernarischer dãr op het
eerste gezícht vemroed zou worden. Naeen inleidend hoofdstuk ovlrmateriële cultuur"n Êunst
worden de complexiteit, de-wetenschapsfilosofische aspecten rond de benodigde analytische
methode en theorie en het pluralistische fundament die iiherent zijn aan een wðtenschaipelijk
ve¡antwoorde interpretatie van deze cultuuruitingen sysfematischbehandeld.

36' D. BuncsRsnur en w. w¿al (eds.), constantinopel. Een mozaiëk van de
Byzantijnse metropool (2011,26t p.,43 irl.,6 kaarren). €29,50 (leden €24,50)

Deze bundel biedteeu overzicht van de rijke en veelzijdige cultuurvan de stad Constantinopel,
vanaf haar stichting tot de komst val de Ottomanen. De hoofdstad van het Byzantijnse rijk
heeft in kunsthistorisch, religieus en lettelkundig opzicht een belangrijke bijãrage g"t"ueø
aan de ontwikkeling van de Europese cultuur. Omdaì de sporen hiervãnin het"straãtbãeld nog
zichtbaar zijn, is de stad zelfals uitgangspunt genomen. Vèle bijdragen in de bundel handelen
over het landschap, het stratenplan, de gebouwen, kerken en mozãiek"n <lie herinneren aan
de antieke en midãeleeuwse cu-lfuur in dé stad van Constantijn. Daarbij komt ook de receptie
van de oude stad in de Ottomaanse tijd, in 1453 begonnen met de iniame van ¿e stad door
Mehmed de Veroveraar, ruimschoots aan bod. Dooi de chronologische opzet laat de bundel
zichlezen als een geschiedenis van de stad en haar rijk.

sEoL 4 Handel in het oude Nabije oosren. (t2s pag.) €23,00 (leden €14,00)
Handel kan worden gedefinieerd als het uitruilen van goederen of diensten tussen twee
partijer, met het doel een gemis weg te nemen of te voldoen aan een behoefte.
Omdat handel ingrijpt in zoveel aspecten vân de maatschappij, en we de maatschappijen willen
dootgronden, is het noodzakelijk ons ook een beeld te võimen van hoe handelfunitioneerde
in het Oude Nabije Oosten. Dit deel SEOL bevat vijf bijdragen waarin specialisten op de
verschillende vakgebieden inzicht verschaffen over het ieilen en zeilen vãn de handeì als
belangrijk aspect van de.economie in het Nabije Oosten, Egypte, het Hettitische Rijk en oud
Israel/Palestina enTransjordanië.


