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‘Better understanding of this past may offer some clues for the pre-
sent and guide us into the future. It may also tell us a little more 

about why we are the way we are, inform us about the good and the 
bad of our religious history, and offer some clues for how to walk to-

gether in mutual respect and understanding.’  

P.D. Miller (2000, 209)
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Woord vooraf 

in 1995 besprak ik met mijn toenmalige begeleiders dr. M. Dijkstra en dr. 
k.J.h. vriezen mijn doctoraalscriptie waarin ik verdedigde dat vele vrouwe-
lijke antropomorfe figurines uit de iJzer ii Periode in Juda en israël geïdenti-
ficeerd kunnen worden als afbeeldingen van de godin asjera. aan het eind 
van dit gesprek maakten zij de opmerking dat zij hoopten dat ik verder zou 
gaan met mijn studie naar verering van de godin asjera in oud-israël. op 
dat moment ontbraken plannen om mijn studie in deze richting voort te zet-
ten, en een benoeming als docent aan het seminario evangélico Presbiteriano 
de guatemala maakte het vrijwel onmogelijk te werken aan een verdere aca-
demische studie. 

Zoals ik in hoofdstuk één beschrijf, lag in guatemala wel de bakermat van 
de vraagstelling waarop ik in deze studie een antwoord hoopte te geven. Wel 
moest de aanvankelijke vraagstelling worden bijgesteld om binnen het kader 
van deze studie te kunnen worden uitgewerkt. De studie die nu voorligt te-
kent tot op zekere hoogte ook de gang van mijn leven sinds 1995. De vraag-
stelling kwam op in een situatie waarin we werkzaam waren in een cross 
culturele en missionaire context. De studie als zodanig werd in nederland 
geschreven. aan het eind van de studie maak ik een enkele opmerking over 
de vraag hoe deze godsdiensthistorische studie vruchtbaar gemaakt kan wor-
den voor bijbelse theologie en missie, in het bijzonder ten aanzien van het 
godsbeeld. 

De motivatie en aanvankelijke vraagstelling voor deze studie zijn het ge-
volg van goede en warme contacten met vele studenten, docenten en predi-
kanten uit guatemala. velen van hen zullen geen kennis kunnen nemen van 
de resultaten van mijn onderzoek. toch wil ik hen hier noemen en mijn dank 
aan hen uitspreken. ook wil ik mijn latere collega’s aan het seminarie esePa 
in costa rica hartelijk bedanken voor de vele gesprekken die we hebben ge-
voerd. in de goede onderlinge gesprekken daagden we elkaar uit tot verdere 
studie van de theologische aandachtsvelden waar we ons in het bijzonder 
mee verbonden wisten.  

Dat deze studie afsluit met een opmerking over de vraag hoe de in deze 
studie gevolgde werkwijze vruchtbaar gemaakt kan worden voor bijbelse 
theologie en missie is naar mijn oordeel mede het resultaat van mijn ervaring 
als gemeentepredikant in nederland en mijn blijvende betrokkenheid bij het 

Woord vooraf  |  7

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 7



werk van zending, in het bijzonder de vele contacten met cubaanse studen-
ten en predikanten, en betrokkenheid bij meerdere seminaries op cuba in de 
afgelopen jaren.  

Dit proefschrift is geschreven vanuit de pastorie in katwijk aan Zee. ik 
dank de kerkenraadsleden en vele gemeenteleden die zo nu en dan belang-
stellend vroegen naar de vorderingen van mijn studie. het thema van deze 
studie was niet in alle gevallen direct duidelijk voor hen en het belang ervan 
voor het werk in de gemeente was moeilijk uit te leggen. toch bleven ze geïn-
teresseerd en meerderen zochten zelf op internet naar meer informatie over 
ugarit, aṯiratu en asjera. De blijvende interesse van gemeente- en kerken-
raadsleden was een aansporing om door te gaan. evenals de gesprekken met 
enkele fietsvrienden met wie ik regelmatig een tocht maakte op de racefiets. 

Dit promotietraject had ik niet kunnen volbrengen zonder de vele gesprek-
ken met mijn promotor, prof. dr. bob becking en copromotor, dr. Marjo kor-
pel. hun beider kennis van de (godsdienstige) leefwereld van het oude 
nabije oosten was voor mij een onuitputtelijke bron van informatie om 
nieuwe aanknopingspunten te vinden voor verder onderzoek. hun kritische 
opmerkingen bij eerdere concepten van deze studie hebben onmiskenbaar 
bijgedragen aan de omvang en diepte van deze studie. voor hun beider inzet 
wil ik hen hartelijk danken. Daarbij wil ik mijn promotor, bob becking, ook 
hartelijk danken voor zijn gastvrijheid. vele gesprekken vonden plaats in 
huize becking in Woerden. ook dank ik prof. dr. M. frederiks en prof. dr.  
c. brillenburg-Würth voor hun opmerkingen bij respectievelijk hoofdstuk 
twee en hoofdstuk vier. Mw. Wijnanda hogendoorn heeft het manuscript  
van deze dissertatie nagezien op het correcte gebruik van het nederlands.  
uiteraard blijft iedere onvolkomendheid in de tekst mijn verantwoordelijk-
heid. 

een studie als deze uitvoeren als man en vader kan niet zonder inzet van 
Janny, mijn vrouw, en onze kinderen lydia, sander, Wilfred en anna, met de-
genen die inmiddels bij hen horen. ik mag me gelukkig prijzen met hun be-
grip wanneer ik mijn vrije tijd niet met hen kon doorbrengen, maar moest 
werken aan mijn onderzoek.  

ten slotte, maar niet in het minst, wil ik uitspreken god dankbaar te zijn 
voor de ontvangen mogelijkheden om dit promotietraject tot een einde te 
brengen. 
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HOOFDSTUK 1  
Aanleiding, voorlopige vraagstelling en 
opzet van de studie 

 
1.1 AANLEIDING 

twee momenten tijdens mijn studie theologie aan de universiteit van utrecht 
richtten mijn aandacht op de oud-israëlitische godin asjera. ter afronding 
van een cursus ‘archeologie van Palestina’ deed ik, op suggestie van dr. 
k.J.h. vriezen, nader onderzoek naar de door t.a. holland aangebrachte in-
deling van vrouwelijke figurines die in Palestina waren aangetroffen.1 bij dit 
onderzoek werd voornamelijk gelet op verschillende uiterlijke kenmerken 
van deze figurines. 

Deze opdracht vormde een eerste kennismaking met een thema waar ik ook 
mijn afstudeerscriptie aan zou wijden: de identiteit van de vrouwelijke pilaar-
figurines uit de iJzertijd in Palestina op grond van hun vindplaatsen. in deze 
studie kwam ik tot de conclusie dat deze pilaarfigurines op grond van een com-
binatie van de vindplaatsen en beschrijvingen uit de hebreeuwse bijbel geïden-
tificeerd konden worden als beeldjes die de godin asjera vertegenwoordigden.2  

1 t.a. holland (1975).
2 De titel van de scriptie luidt: Vrouwelijke Antropomorfe Figurines in Juda in de IJzer II Periode. Een onderzoek 

naar de identiteit van vrouwelijke antropomorfe figurines op grond van de contexten waarbinnen zij zijn gevonden 
(1995). De scriptie is niet gepubliceerd. Discussie over de identiteit van de Judese pilaarfigurine blijft 
gaande. vergelijking van materiaal verbonden met gezinsgodsdienst in tell Jawa (nabij amman) en 
israël, brengt r. albertz ertoe de figurines, in lijn met mijn eigen onderzoek, waarschijnlijk te interpre-
teren als representaties van de godin asjera. r.s. hess ziet de vrouwelijke figurines als beeldjes ter be-
vordering van zwangerschap en opvoeding van Judese kinderen, met name in een tijd waarin 
tegenover de babylonische dreiging het belang van nageslacht werd geaccentueerd. c. Meyers meent 
op grond van antropologisch onderzoek dat de figurines werden gebruikt om het bovennatuurlijke uit 
te nodigen zich in te zetten voor het welzijn van gezinnen en samenleving. De vraag wie of wat om-
schreven wordt als ‘the supernatural’ beantwoordt Meyers zelf niet. in een recente studie verdedigt 
e.D. Darby de visie dat deze Judese antropomorfe figurines geïnterpreteerd moeten worden in het licht 
van contemporaine teksten uit Mesopotamië. in het licht van deze teksten interpreteert zij de figurines 
als semi-goddelijke objecten die werden gebruikt in apotropeïsche riten ter bestrijding van ziekten. 
i.D. Wilson ziet de pilaarfigurines als uiting van een poging om de locale identiteit te behouden tegen-
over het assyrische rijk, waarbij de figurine zowel een vrouw kan uitbeelden als een godin kan verte-
genwoordigen. D.t. sugimoto legt een relatie tussen de Judese pilaarfigurines en de godinnen ištar en 
astarte, die in in de achtste eeuw in israël werden geïntroduceerd onder de naam ‘koningin des he-
mels’. Zie r. hess (2007, 311), c. Meyers (2007, 126), r. albertz (2008, 96), o. keel (2008-2009, 67), P. 
Merlo (2010, 7), e.D. Darby (2011, 583-584) i.D. Wilson (2012) en D.t. sugimoto (2014).
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De directe aanleiding om mijzelf in een nieuw onderzoek nogmaals te rich-
ten op de godin asjera werd mij aangereikt in guatemala, waar ik vier jaar 
als docent oude testament werkte aan het seminario evangélico Presbiteri-
ano3 van de iglesia evangélica nacional Presbiteriana de guatemala.4 in de 
contacten met en begeleiding van studenten bij afstudeerprojecten kwam re-
gelmatig de vraag naar voren of bij missionaire activiteiten een antithetische 
houding ten aanzien van een voorgegeven religiositeit moest worden aange-
nomen of juist een synthetische houding. Deze vraag speelde in de eerste 
plaats ten aanzien van religieuze uitingen, zoals gebruiken en rituelen. binnen 
de ienPg was traditioneel vooral voor een antithetische houding gekozen.5 
onder de studenten die ik van 1997 tot 2001 begeleidde, kwam deze houding 
meer en meer ter discussie te staan. niet alleen studenten, ook predikanten 
discussieerden in deze jaren over de houding die tegenover een voorgegeven 
niet-christelijke religiositeit moest worden aangenomen. 

op enkele momenten kwam in de gesprekken die ik met studenten en pre-
dikanten voerde, de vraag op hoe in een missionaire context om te gaan met 
voorgegeven godsbeelden en eigenschappen die aan verschillende goden in 
verschillende culturen in guatemala werden toegekend. ook bij deze vraag-
stelling werden twee standpunten ingenomen: een antithetische benadering, 
waarbij men zich voor het christelijke godsbeeld zo veel mogelijk beperkte 
tot het vasthouden aan eigenschappen die, naar men meende, in de bijbel na-
drukkelijk met god worden verbonden, tegenover een meer synthetische be-
nadering, waarbij eigenschappen die in de guatemalteekse cultuur aan een 
voorgegeven godheid werden verbonden maar niet in de bijbel als karakter-
eigenschap van god worden genoemd, legitiem konden worden meegeno-
men bij het formuleren van het christelijke godsbeeld, voor zover deze niet 
met in de bijbel geopenbaarde eigenschappen van god in strijd waren, of 
werden ontkend.6 

3 De naam ‘seminario evangélico Presbiteriano’ is te vertalen als ‘Protestants Presbyteriaans seminarie’.
4 De naam ‘iglesia evangélica nacional Presbiteriana de guatemala’ is te vertalen als ‘de nationale Pro-
testantse Presbyteriaanse kerk van guatemala’. in het vervolg gebruik ik de afkorting ienPg om naar 
haar te verwijzen.

5 Deze antithetische houding die traditioneel binnen het christendom wordt aangenomen tegenover 
Mayacultuur en -godsdienst, en die tevens lange tijd de visie van de ienPg heeft bepaald, is te zien 
als onderdeel van een breed gedragen antithetische houding ten aanzien van inheemse culturen en 
godsdiensten in latijns amerika, die vanaf de ontdekking van het werelddeel in 1492 de houding van 
het Westen en van het christendom dominant heeft gestempeld. Zie hiervoor v. similox salazar (1997) 
en g. cutimanco (1997).

6 een voorbeeld van een meer synthetische benadering bij het omgaan met eigenschappen die niet in ie-
ders beleving met een christelijk of bijbels godsbeeld zijn te combineren, is te vinden bij Moisés colop, 
presbyteriaans predikant in guatemala, die ervoor pleit om het Maya concept U Cux Caj Ulew ‘hart 
van hemel en aarde’ te verbinden met het christelijke godsbeeld. colop wijst erop dat in de westerse 
christelijke traditie de schepping als onderworpen aan de mens wordt gezien, maar dat het toekennen 
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het zoeken naar een mogelijke beantwoording van de vraag van studenten 
en predikanten in guatemala combineerde ik met mijn studie, waarin ik op 
bovengeschetste momenten onderzoek had verricht naar de godin asjera. op 
welke wijze zouden in het bijzonder de profeten bij het omschrijven van het 
godsbeeld van JhWh zijn omgegaan met eigenschappen die binnen de gods-
dienst van israël, al dan niet beperkt tot de volksreligiositeit, aan asjera wer-
den toegeschreven? kozen de profeten voor de hierboven omschreven 
antithetische benadering, of opteerden zij juist voor de synthetische benade-
ring? of is er nog een andere optie te vinden? vooral de perioden rondom de 
reformaties van hizkia en Josia lijken een boeiende periode te zijn voor dit 
onderzoek.7 het is in deze tijd dat heiligdommen, die niet gerelateerd lijken 
te zijn aan de nationale cultus in israël, en waarin antropomorfe vrouwelijke 
pilaarfigurines werden aangetroffen, worden gesloten en de vrouwelijke an-
tropomorfe pilaarfigurines uit de materiële cultuur van die tijd verdwijnen. 
Deze verandering in materiële religieuze cultuur in israël in de iJzertijd ii, 
kan niet begrepen worden zonder wijzigingen in de immateriële religieuze 
cultuur te postuleren.8 

 
1.2 HET ONDERZOEKSMATERIAAL 

hoewel asjera in de godsdienst van israël een belangrijke positie lijkt te heb-
ben ingenomen, is op grond van de hebreeuwse bijbel en archeologische 
vondsten in israël slechts in zeer beperkte mate mogelijk een beeld van haar 

van de eigenschap ‘hart van hemel en aarde’ aan het christelijke godsbeeld de houding van de mens 
ten aanzien van de schepping zal wijzigen. De aarde is dan niet meer onpersoonlijk, maar juist per-
soonlijk. De aarde leeft en geeft leven aan de mens. Zij is echter geen schier onuitputtelijke bron van 
grondstoffen. Zie M. colop (1997, 201-202).

7 Zie voor enkele mogelijke voorbeelden van invloed van Josia’s reformatie op de materiële religieuze 
cultuur van oud-israël a. Mazar (1990, 495, 498). 

8 P.D. Miller gaat ervan uit dat er een integratieproces heeft plaatsgevonden waarbij goddelijke krachten 
en rollen werden geïntegreerd in het beeld van JhWh. in dit proces werden ook vrouwelijke dimensies 
van het goddelijke opgenomen in het beeld van JhWh. Deze goddelijke dimensies waren in de gods-
diensten van het oude nabije oosten aanvankelijk gelokaliseerd in de verering van godinnen. P.D. 
Miller (2000, 30). Miller kiest er overigens voor dit proces in een vroeg stadium van het geloof in JhWh 
te laten plaatsvinden. hij wijst op het ontbreken van duidelijke aanwijzingen van verering van asjera 
in de tekst van de hebreeuwse bijbel. verder merkt hij op dat de antropomorfe vrouwelijke pilaarfi-
gurines weliswaar een vrouwelijk aspect van het goddelijke vertegenwoordigen, maar dat zij geen di-
recte relatie hebben met een godheid en vooral als talisman zullen hebben gefunctioneerd. Zie P.D. 
Miller (2000, 35).  
Zoals reeds opgemerkt in het begin van deze paragraaf heeft mijn onderzoek laten zien dat de antro-
pomorfe vrouwelijke pilaarfigurines wel degelijk verbonden kunnen worden met de godin asjera en 
wijzen zij op een verering van deze godin, waaraan rond de tijd van de reformatie van Josia een einde 
is gekomen. in dit licht is het aannemelijk een proces van integratie van vrouwelijke dimensies van het 
goddelijke – hier gerelateerd aan asjera – binnen een mannelijk godsbeeld te dateren rond de tijd 
waarin de godinnen uit de materiële cultuur verdwijnen.
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te schetsen. voor kennis met betrekking tot karaktereigenschappen die in is-
raël werden toegekend aan de godin asjera, zijn we veelal aangewezen op 
tekstmateriaal uit ugarit. in dit tekstmateriaal vinden we informatie over de 
godin aṯiratu. De naam aṯiratu is te beschouwen als equivalent van de naam 
asjera. naast tekstmateriaal kan ook het iconografisch bestand informatie 
over asjera leveren. hoewel op een aantal momenten zeker gebruik zal wor-
den gemaakt van gegevens uit het iconografisch bestand, willen we in deze 
studie ons voornamelijk richten op gegevens afkomstig uit tekstmateriaal. 
De keuze voor het tekstmateriaal is een pragmatische keuze die om twee re-
denen wordt gemaakt. allereerst wijs ik op de problematiek van interpretatie 
van het iconografisch bestand in het bijzonder bij het ontbreken van geschre-
ven tekst. Daarnaast zou de hoeveelheid te bestuderen artefacten samen met 
de teksten niet binnen het kader van dit onderzoek kunnen worden meege-
nomen en besproken.9 We concentreren ons op het tekstmateriaal uit ugarit 
voor kennis van de godin aṯiratu.  

een verdere beperking binnen deze studie is de concentratie op teksten die 
zijn geschreven in het ugaritisch. in het licht van de vele in ugarit aanwezige 
talen, betekent deze keuze niet alleen een duidelijke reductie van het onder-
zoeksmateriaal, maar tevens een beperking in relatie tot kennis van de dage-
lijks geleefde realiteit van alle bevolkingsgroepen in ugarit. tegenover 
negatief te duiden gevolgen van de beperking van het onderzoeksmateriaal, 
levert zij de mogelijkheid op de onderzochte teksten dieper te peilen. De be-
perking van kennis van de dagelijks door alle groepen geleefde realiteit, in 
het bijzonder in relatie tot aṯiratu, is niet te voorkomen. We kunnen dit ne-
gatieve effect slechts zeer beperkt corrigeren door anderstalige teksten uit 
ugarit niet geheel buiten beschouwing te laten. Daar waar deze teksten wor-
den genoemd in het kader van deze studie, zijn we afhankelijk van de verta-
ling van anderen.  

ten slotte dient ter aanduiding van een laatste beperking te worden ge-
memoreerd dat kleitabletten in de tweede helft van het tweede millen-
nium v.chr. in ugarit weliswaar een belangrijk schrijfmateriaal vormden, 

9 voor zijn methode van iconografische exegese benoemt i.J. de hulster de vragen die bij het onderzoek 
van het beeldmateriaal gesteld dienen te worden: 1) welke objecten en gebeurtenissen worden door  
het voorwerp vertegenwoordigd? 2) welke thema’s en concepten worden door het voorwerp uitge-
beeld? 3) wat is de intrinsieke of symbolische betekenis/waarde van het voorwerp? bij de beantwoor-
ding van deze vragen dient in zijn optiek zoveel mogelijk literatuur met zoveel mogelijk verschillende 
benaderingen te worden betrokken. iconografische exegese omschrijft De hulster als ‘de uitleg van 
oudtestamentische teksten met behulp van beeldmateriaal uit het oude nabije oosten dat thematisch 
en cultureel zo dicht mogelijk bij de bestudeerde tekst staat’. Zie i.J. de hulster (2007, 256-257). hoewel 
De hulster zijn methode toespitst op de uitleg van de hebreeuwse bijbel, is zijn methode zeker ook 
bruikbaar voor andere teksten uit het oude nabije oosten. Mogelijk kan toekomstig onderzoek zich 
meer richten op een iconografische exegese van de teksten die in deze studie besproken worden.
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maar niet het enige. M. Dietrich merkt op dat buiten wat geschreven werd 
op kleitabletten, metaal of steen, de tand des tijds niet heeft kunnen door-
staan. bevolkingsgroepen die geen gebruik maakten van deze materialen, 
hebben geen hoorbare stem nagelaten in het palet van stemmen dat te tra-
ceren is.10 

 
1.3 NAAR EEN VOORLOPIGE VRAAGSTELLING 

in paragraaf 1.4 beschrijven we welke visies worden verdedigd met betrek-
king tot een veronderstelde relatie tussen aṯiratu en asjera. in deze paragraaf 
zullen twee lijnen duidelijk worden. enerzijds zijn er studies die nadrukkelijk 
karaktereigenschappen die in de ugaritische teksten worden toegeschreven 
aan aṯiratu gebruiken om een beeld te schetsen van wie asjera in israël zal 
zijn geweest. anderzijds zal blijken dat het gebruik van informatie uit uga-
ritische teksten voor een reconstructie van karaktereigenschappen van asjera 
niet onomstreden is. De voortgaande discussie over de vraag naar het bestaan 
en het karakter van de relatie tussen aṯiratu en asjera bemoeilijkt het gebruik 
van eigenschappen die in ugarit aan aṯiratu werden toegekend voor een re-
constructie van karaktereigenschappen die in israël aan asjera werden toe-
gekend. het ontbreken van consensus met betrekking tot de vraag naar het 
bestaan en de aard van een mogelijke relatie tussen aṯiratu en asjera maakt 
het binnen het kader van deze studie onmogelijk te onderzoeken of profeten 
in israël vanuit een synthetische of antithetische houding met deze eigen-
schappen zijn omgegaan bij het beschrijven van de karaktereigenschappen 
van el of JhWh. De vraag die we in het licht van bovenstaande aanleiding 
voor dit onderzoek voorlopig verwoorden is: van welke aspecten of karak-
tereigenschappen, bekend van de godin aṯiratu, mag op verantwoorde wijze 
worden aangenomen dat zij terug te vinden zijn in de godin asjera, zoals ze 
bekend is in de israëlitische godsdienst?  

 

1.4 AṮIRATU EN ASJERA 

naslag van secundaire literatuur met betrekking tot karaktereigenschappen 
toegekend aan de godin asjera, laat zien dat, aldus meerdere auteurs, voor 
een reconstructie van de godin asjera binnen de israëlitische context een be-
langrijke rol is weggelegd voor de ugaritische teksten waarin de godin 
aṯiratu wordt genoemd. anderen die over dit onderwerp publiceerden, staan 
kritisch(er) tegenover deze veronderstelde relatie, of zijn tenminste terughou-

10  Zie ook M. Dietrich (1997, 91).
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dend(er) om karaktereigenschappen van asjera af te leiden van karakterei-
genschappen die blijkens de ugaritische teksten werden toegekend aan 
aṯiratu. ontkenning van deze relatie impliceert tevens dat voor een beschrij-
ving van karaktereigenschappen van asjera en haar positie binnen de  
israëlitische godsdienst gegevens over aṯiratu niet hoeven te worden mee-
genomen. 

in paragraaf 1.4.1 bespreken we eerst enkele auteurs die nadrukkelijk een 
relatie leggen tussen beide genoemde godinnen en de aan asjera toegeschre-
ven karaktereigenschappen in het verlengde zien van karaktereigenschap-
pen die in ugarit met aṯiratu werden verbonden. aansluitend bespreken we 
in paragraaf 1.4.2 enkele auteurs die kritischer staan tegenover een veron-
derstelde relatie tussen beide godinnen, of deze zelfs ontkennen. vanuit deze 
positie zullen teksten uit ugarit niet of maar weinig behulpzaam zijn bij het 
bepalen van karaktereigenschappen van asjera. indeling van de te bespre-
ken auteurs in een van genoemde subparagrafen is niet in alle gevallen even 
gemakkelijk. Zo kunnen auteurs die een directe relatie tussen aṯiratu en as-
jera leggen wel degelijk een zekere mate van nuancering in deze positie aan-
brengen. anderzijds veronderstelt een nuancering van de relatie tussen 
aṯiratu en asjera juist het bestaan van een relatie. De indeling van auteurs 
in de hierboven genoemde subparagrafen poogt de aangetroffen posities in 
een overzichtelijk kader te rubriceren dat inzicht geeft in de lopende discus-
sie omtrent de relatie tussen genoemde godinnen. Daarbij is vooral gelet op 
wat de te bespreken auteurs benadrukken: de continuïteit tussen karakter-
eigenschappen of discontinuïteit. beide opties zijn totaal of worden nader 
genuanceerd. 

na dit overzicht formuleren we in paragraaf 1.4.3 twee vragencom-
plexen die ons helpen om de positie te bepalen die we zelf in de discussie 
betreffende een relatie tussen aṯiratu en asjera innemen. bespreking en 
beantwoording van deze vragencomplexen vinden plaats in hoofdstuk 
twee. vooruitlopend op deelvragen die we in de loop van hoofdstuk twee 
nader analyseren en beantwoorden, stellen we voorlopig vast dat de tek-
sten uit ugarit wel degelijk behulpzaam kunnen zijn bij het bepalen van 
eigenschappen die in de israëlitische godsdienst werden toegekend aan 
asjera. in deze vaststelling is tevens het belang van deze studie voor verder 
onderzoek naar de israëlitische godin asjera aangegeven. De karakterei-
genschappen die in ugarit werden toegekend aan de godin aṯiratu zijn 
van belang voor de beantwoording van de vraag waarmee we aanvankelijk 
deze studie begonnen, namelijk op welke wijze profeten uit oud-israël zijn 
omgegaan met eigenschappen toegeschreven aan asjera, in een periode 
waarin zij verdwijnt uit de godenwereld zoals deze in israël werd geacht 
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te bestaan.11 Met deze vaststelling wil niet gesuggereerd zijn dat eigen-
schappen toegeschreven in ugarit aan aṯiratu zonder additioneel bewijs-
materiaal aan asjera kunnen worden toegekend. op dit punt zullen 
gegevens uit de hebreeuwse bijbel en overige teksten uit israël naast ar-
cheologische artefacten van belang blijken te zijn. Deze informatie zal moe-
ten bevestigen welke karaktereigenschappen asjera deelde met aṯiratu, en 
welke eventueel wel worden gedeeld, maar mogelijk zijn aangepast. 

 
1.4.1 Een directe relatie tussen Aṯiratu en Asjera 

r.J. Pettey komt, na bespreking van de teksten uit exodus, Deuteronomium 
en rechters, waarin het hebreeuwse woord ʾašērā voorkomt, tot de conclusie 
dat de godin asjera in israël een dea nutrix moet zijn geweest die naast JhWh 
werd vereerd, en dat zij de favoriete godin is geweest van de kanaänieten 
vanaf het eerste begin.12 voor zijn omschrijving van de godin als dea nutrix ver-
wijst hij naar ugaritische teksten, en voor de opmerking dat asjera de partner 
van JhWh kan zijn geweest merkt hij bij zijn bespreking van Deuteronomium 
16.21 op dat in oud-israël JhWh geacht werd aanwezig te zijn in het altaar, 
zoals asjera geacht werd aanwezig te zijn in haar cultussymbool, mogelijk een 
houten paal. beide symbolen komen volgens Deuteronomium 16.21 naast el-
kaar voor, waardoor ze een paar vormen.13 naar aanleiding van 1 koningen 
14.23 merkt Pettey op dat ʾ ašērā hier te zien is als een voorwerp uit een vrucht-
baarheidscultus, verbonden met de godin asjera. helaas geeft Pettey geen ar-
gumenten voor zijn interpretatie. Mogelijk hangt deze samen met Pettey’s 
interpretatie van 2 koningen 23.7, waar in zijn optiek het weven door de vrou-
wen plaatsvond in cultische appartementen voor rituelen van seksuele aard.14 

11 ik gebruik in deze studie het woord godenwereld als aanduiding van alle goden en machten die in de 
beleving en ervaring van mensen hebben bestaan, en die door de mensen zijn vereerd, of tot welke 
men zich wendde met een verzoek. enerzijds zien we in israël dat meerdere goden werden erkend. 
anderzijds zien we tevens een tendens naar een vorm van monolatrie. in dit opzicht onderscheidt de 
voorstelling van de godenwereld in israël zich, samen met die van de trans-Jordaanse koninkrijken 
uit de iJzertijd, van de voorstellingen uit de omliggende culturen, waar een duidelijk polytheïstische 
voorstelling valt waar te nemen. a. lemaire schrijft ‘bien que la survivance de traditions cananéennes 
du iie millénaire av. n. è. dans cette région ne puisse être totalement écartée, ce culte de la divinité na-
tional semble avoir été monolâtrique ou quasi-monolâtrique.’ Zie a. lemaire (1994, 145). Zie voor een 
beschrijving van de voorstelling van de godenwereld in de omliggende culturen h. niehr (2009), a. 
nun (2009), D. schwemer (2009) en M.b. hundley (2013).

12 Zie r.J. Pettey (1990, 102).
13 Zie r.J. Pettey (1990, 94). 
14 Zie r.J. Pettey (1990, 138). Pettey verwijst hierbij naar J.c. de Moor die suggereert dat weven in de uga-
ritische literatuur, voorbehouden aan de godin asjera, een eufemisme kan zijn voor geslachtsgemeen-
schap. Zie ook J.c. de Moor (1973, 476-477), die op het punt van seksualiteit een mogelijk oorspronkelijk 
element van asjera-conceptie binnen israël ziet. in recente studies wordt echter geen relatie meer gelegd 
tussen weven en geslachtsgemeenschap. Mogelijk is te denken aan het weven van kleden voor het cul-
tusbeeld van asjera. Zie ook s. ackerman (2003, 458).
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ook s.a. Wiggins gebruikt informatie uit ugarit om de eigenschappen van 
de godin asjera in oud-israël te beschrijven. in zijn optiek is het de informatie 
over de godin asjera/aṯiratu, afkomstig uit ugarit, die bepaalt of een godin 
met dezelfde naam, en aanwezig in andere culturen, tot de godin asjera ge-
rekend mag worden.15 anders dan r.J. Pettey ziet s.a. Wiggins geen bewijs 
in de hebreeuwse bijbel voor asjera als moedergodin of vruchtbaarheidsgo-
din. een overeenkomst tussen aṯiratu uit ugarit en asjera in oud-israël ziet 
Wiggins in de functie van de koningin-moeder die verantwoordelijk is voor 
het benoemen van een troonsopvolger.16 Daarnaast is haar positie als partner 
van de hoofdgod in de verschillende culturen waarin zij voorkomt een con-
stant gegeven.17 

n. Wyatt veronderstelt een opkomen van JhWh uit de lokale el-traditie 
in kanaän. Door dit proces waarbij JhWh gerelateerd wordt aan el, kan 
JhWh ook de gemalin van el worden toegekend, namelijk asjera. op deze 
wijze wordt in later tijd het godenpaar el – aṯiratu voortgezet als JhWh – 
asjera. Wyatt merkt op dat niet iedere karaktereigenschap die volgens de 
teksten uit ugarit aan aṯiratu wordt toegekend zal zijn overgenomen door 
asjera. De duidelijkste overeenkomst tussen beide godinnen is volgens 
Wyatt te vinden in de positie die aṯiratu innam in de koningsrituelen in 
ugarit, waar zij als koningin-moeder bij betrokken was, en de positie die 
de gebîrâ werd toegekend binnen de israëlitische en Judese koningsideolo-
gie. Wyatt wijst op een verbinding tussen verering van asjera en Maächa 
in 1 koningen 15.13.18 

J.M. hadley gaat eveneens uit van een zekere continuïteit tussen aṯiratu 
en asjera. in haar optiek is aṯiratu een vruchtbaarheidsgodin in ugarit, maar 
blijft dit aspect mede door de aanwezigheid van astarte als vruchtbaarheids-
godin binnen de ugaritische godenwereld op de achtergrond. in Palestina 
wordt juist dit aspect van vruchtbaarheid bij asjera verder uitgewerkt. als 
tweede overeenkomst tussen aṯiratu en asjera kan worden genoemd dat zij 
de partner was van respectievelijk ilu in ugarit en JhWh in israël.19  

ook W.g. Dever legt nadrukkelijk een relatie tussen de godin aṯiratu en 
asjera, die volgens hem in oud-israël als godin werd vereerd. volgens hem 
schilderen de ugaritische teksten aṯiratu af als moedergodin. Juist dit aspect 
is terug te vinden in de godin asjera in oud-israël. haar verering als godin 

15 ‘if a goddess of the same nature and character is present in the ‘asherahs’ of other cultures, this should 
become evident when she is viewed in the light of ugaritic athirat.’ Zie s.a. Wiggins (1993, 2).

16 Zie s.a. Wiggins (1993, 131).
17 Zie s.a. Wiggins (1993, 191-192).
18 Zie n. Wyatt (1995a, 189).
19 J.M. hadley (2000, 9, 79-80).
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is in het bijzonder terug te vinden in de antropomorfe vrouwelijke pilaar-fi-
gurines die zijn aangetroffen bij archeologische opgravingen. het moeder-as-
pect is vooral terug te vinden in de veelal geprononceerd aanwezige borsten. 
een relatie tussen de godin en vruchtbaarheid is volgens Dever duidelijk min-
der aanwezig in oud-israël dan in het kanaän van de late bronstijd. Pla-
quette figurines van vrouwen uit deze tijd tonen naast de borsten eveneens 
de schaamstreek, die afwezig is bij de latere pilaar-figurines.20  

in bovengenoemde studies komen enkele aspecten met betrekking tot de 
godin aṯiratu naar voren, die door genoemde auteurs van belang worden ge-
acht bij het beschrijven van karaktertrekken van de godin asjera. als eerste 
aspect noemen we de plaats die de godin aṯiratu naast de hoofdgod van de 
godenwereld heeft gekregen. Deze plaats geeft haar macht en invloed bij de 
belangrijkste god van de godenwereld. Daarnaast wordt ze geportretteerd 
als een vruchtbaarheidsgodin of moedergodin. aansluitend bij deze laatste 
functie, wordt ze gezien als dea nutrix. 

 
1.4.2 Een directe relatie tussen Aṯiratu en Asjera ontkend of genuanceerd 

J.c. de Moor postuleert aan het eind van het tweede millennium v.chr. een 
samensmelten van de kanaänitische vruchtbaarheidsgodinnen ʿanatu en  
aʿṯtartu met de moedergodin aṯiratu. Door deze ontwikkeling kan zij onder 
de naam asjera in de hebreeuwse bijbel genoemd worden als gemalin van 
baäl. Door het versmeltingsproces is het moederaspect van aṯiratu/asjera 
geheel op de achtergrond geraakt, en is zij primair te zien als vruchtbaar-
heidsgodin in israël. als onderbouwing van het gepostuleerde versmeltings-
proces wijst J.c. de Moor erop dat aṯiratu in ugarit ook Qudšu kon worden 
genoemd dat uit egyptische teksten bekend is als aanduiding van vrucht-
baarheidsgodinnen. Daarnaast merkt De Moor op dat binnen ugaritische of-
ferlijsten aṯiratu meerdere malen naast baʿlu wordt genoemd.21 het door De 
Moor veronderstelde proces van versmelting van aṯiratu met andere godin-
nen en de daarmee gepaard gaande versmelting en verschuiving van karak-
tereigenschappen van de godin compliceert het gebruik van ugaritische 
teksten over aṯiratu voor een beschrijving van de godin asjera. 

ook o. loretz gaat uit van een samensmelten van de godinnen ʿanat, 
aštarte en asjera. een directe relatie tussen aṯiratu en asjera is in deze visie 
niet te leggen. toch meent loretz dat asjera in israël voornamelijk als vrucht-
baarheidsgodin zal zijn vereerd, een aspect dat evenzeer zichtbaar werd in

20 Zie W.g. Dever (2005, 176-195) en (2014).
21 Zie J.c. de Moor (1973, 475-476).
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ugarit. haar hoge rang onder de godinnen van ugarit komt in israël niet 
meer terug. loretz merkt op dat een historisch betrouwbare reconstructie van 
asjera’s verering in voor-exilische tijd op grond van teksten nauwelijks mo-
gelijk is. De schrijvers van de teksten zijn diepgaand beïnvloed door deute-
ronomistische theologie. Wel veronderstelt loretz in de voor-exilische tijd een 
grote aantrekkingskracht van deze godin in israël.22 loretz geeft geen histo-
rische reconstructie van beïnvloeding van israëls cultuur en godsdienst door 
ugarit. Wel wijst hij op de vele tekstuele overeenkomsten tussen de ugariti-
sche teksten en de hebreeuwse bijbel. in zijn optiek is er sprake van een ver-
dere ontwikkeling, becommentariëring en herinterpretatie van de ugaritische 
teksten in de hebreeuwse bijbel.23 

t. binger bespreekt zowel de ugaritische als de israëlitische teksten waarin 
over respectievelijk aṯiratu en asjera wordt gesproken. binger is voorzichtig 
in het aanduiden van een relatie die aṯiratu kan hebben gehad met asjera. 
op grond van haar onderzoek concludeert ze dat zelfs niet kan worden ver-
dedigd dat aṯiratu uit ugarit dezelfde godin moet zijn geweest als asjera uit 
israël. Zij concludeert dat asjera de hoogste godin in verschillende culturen 
is geweest die een aantal gemeenschappelijke eigenschappen deelt, waaron-
der haar naam of titel.24 in deze visie kan per cultuur een afzonderlijke set 
karaktereigenschappen aan de godin met deze naam of titel worden toege-
kend. op grond van bingers visie kunnen karaktereigenschappen die in uga-
rit werden toegeschreven aan aṯiratu niet zonder meer worden gebruikt bij 
het beschrijven van de godin asjera. 

P.D. Miller is in zijn beschrijving van de godsdienst van oud-israël zeer te-
rughoudend met betrekking tot een mogelijke verering van de godin asjera 
in oud-israël. naar zijn mening is er voor haar verering geen sluitend bewijs 
te vinden in de hebreeuwse bijbel en kunnen de plaatsen waar ʾašērā wordt 
vermeld verwijzen naar een gelijknamige godin, een cultusobject of hypostase 
van JhWh.25 overigens ontkent hij een mogelijke relatie met de ugaritische 
godin aṯiratu niet.26 

k. koch somt meerdere problemen op die in zijn optiek het trekken van 
een doorgaande lijn tussen aṯiratu en asjera belemmeren.27 Zo wijst hij erop

22 Zie o. loretz (1996, 84-85).
23 Zie o. loretz (1996, 243-245).
24 Zie t. binger (1997, 147-148).
25 Zie P.D. Miller (2000, 39). onder hypostase is te verstaan een verzelfstandiging van een dimensie van 
een godheid, waarbij de verzelfstandigde dimensie wordt verheven tot de status van een quasi onaf-
hankelijke godheid. Zie voor de omschrijving van hypostase W.g. Dever (2005, 199).

26 Zie P.D. Miller (2000, 32).
27 Zie k. koch (2007a).
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dat asjera in de hebreeuwse bijbel in meerdere situaties verbonden is met 
een houten cultussymbool, dat bij aṯiratu ontbreekt. ook wordt asjera niet 
genoemd als moeder van de goden, terwijl dit aspect in ugarit wel nadruk-
kelijk wordt beschreven in het aan aṯiratu toegekende epitheton qnyt ilm. ver-
der ontbreekt bij asjera een nauwe verbinding met de zee, die bij aṯiratu te 
constateren is in haar epitheton rbt aṯrt ym. hij wijst op de grote tijdsspanne 
tussen de vermelding van aṯiratu in ugarit en asjera in de hebreeuwse bij-
bel. Daarbij blijkt aṯiratu in het tweede millennium v.chr. een in het oude 
nabije oosten wijdverbreid vereerde godin te zijn geweest, maar komt haar 
vermelding in de hebreeuwse bijbel voor als een fossiel van een allang ob-
soleet cultusgebruik. De vermelding van ʾašērā in de hebreeuwse bijbel en 
inscripties onder diverse grammaticale vormen refereert aan onderscheiden 
functies en identiteiten die alle dezelfde naam dragen. Zo komt de schrijfwijze 
met lidwoord uitsluitend voor bij de hoofdsteden samaria en Jeruzalem. De 
masculiene plurale vorm is verbonden met niet genoemde heiligdommen en 
wordt in de deuteronomistische literatuur sterk veroordeeld. slechts in 2 ko-
ningen 22-23 lijkt gesproken te worden van een godin. in deze tekst is sprake 
van een sterk astrale context. De astrale aspecten komen onder meer naar 
voren in asjera’s vermelding samen met hemelverschijningen en baäl, hier 
door koch gelezen als baäl sjamem, die de organisator is van het hemelleger 
en in de voor-Josiaanse cultusgemeenschap is gelijkgesteld met JhWh (2 ko-
ningen 22). haar verering vindt plaats door middel van wierookoffers en 
daarnaast worden de priesters in 2 koningen 23.5 aangeduid als ‘afgodspries-
ters’ (zo nbv, hebreeuws ְּכָמׅרים), die in sefanja 1.4vv worden verbonden met 
verering van het ‘sterrenleger’ (zo nbv, hebreeuws ְצָבא ַהָּׁשַמִים) en daarmee 
eveneens blijk geven van een astrale connotatie. Deze astrale connotatie heeft, 
in de optiek van k. koch, een neo-assyrische achtergrond, en kan mogelijk 
door Manasse zijn geïntroduceerd in Jeruzalem. voor asjera, als godin ver-
eerd in Jeruzalem, zoals beschreven in 2 koningen 22-23, is geen relatie te 
veronderstellen met de ugaritische aṯiratu. onduidelijk blijft waar de ʾašērā 
vandaan komt die wordt genoemd in de inscriptie van kuntillet ajrud, en 
die koch omschrijft als een JhWh ondergeschikte werkingskracht. in een 
ander artikel merkt k. koch op dat teksten uit de hebreeuwse bijbel die spre-
ken over ʾašērā niet geharmoniseerd mogen worden. hij onderscheidt teksten 
over ʾašērā die niet met de godin aṯiratu verbonden kunnen worden van ver-
meldingen waarbij deze lijn wel aanwezig is. koch gaat ervan uit dat asjera 
als godin in israël na de verovering van Jeruzalem door David zal zijn geïn-
troduceerd. Davids verovering van de in religieus opzicht syncretistische stad 
Jeruzalem vormt een nieuwe stimulans voor de opname van elementen uit 
cultusgebruiken en mythologische motieven uit de omringende culturen in 
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israëls godsdienst. koch situeert de toewijzing van asjera als partner van 
JhWh in deze periode.28  
 

1.4.3 Aṯiratu en Asjera: twee vragencomplexen 
uit bovenstaande bijdragen aan de discussie rondom het gebruik van voor-
stellingen verbonden met de godin aṯiratu om te komen tot een nadere in-
vulling van de in israël vereerde godin asjera, destilleren we een tweetal 
aandachtspunten die in hoofdstuk twee nader zullen worden uitgewerkt. in 
de eerste plaats is er de vraag in hoeverre ugarit en israël in cultureel en re-
ligieus opzicht met elkaar verbonden zijn. langs twee lijnen zal deze vraag 
nader worden onderzocht. in de eerste plaats zullen we onderzoeken in hoe-
verre er sprake kan zijn van beïnvloeding van de cultuur en godsdienst in israël 
vanuit ugarit. aansluitend zullen we onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, 
er sprake kan zijn van een gemeenschappelijke culturele identiteit tussen ugarit 
en israël. Wanneer beide culturen, in het bijzonder in religieus opzicht, met 
elkaar zijn te relateren, kan gezocht worden naar gegevens over aṯiratu die 
behulpzaam kunnen zijn bij een beschrijving van de godin asjera. Daarmee 
komen we aan bij het tweede vragencomplex, namelijk de wijze waarop ge-
gevens over aṯiratu zijn te gebruiken om tot een verdere inkleuring te komen 
van asjera. bij de bespreking van dit vragencomplex zullen we vooral zien 
hoe aan goden toegekende karaktereigenschappen behouden bleven, of wer-
den gewijzigd, wanneer deze goden in de godenwerelden van andere cultu-
ren of volken werden opgenomen, of hoe diversiteit met betrekking tot 
karaktereigenschappen van de goden een plaats kreeg in situaties waarbij 
goden door diverse volken of culturen werden gedeeld vanuit een mogelijk 
gemeenschappelijke basis.29 Zoals zal blijken, speelt in dit vragencomplex ook 
de chronologische component mee. eenmaal toegekende karaktereigenschap-
pen aan een godheid kunnen in de loop van de tijd verdwijnen, en andere 
karaktereigenschappen kunnen aan een godheid worden toegekend. 

28 k. koch omschrijft de openheid van israël tegenover motieven uit omringende godsdiensten als volgt: 
‘Die kleinstaaten syrien-Palästinas waren gegenüber den umliegenden großmächten (im Zweistro-
menland und im niltal) hinsichtlich von kultbräuchen und mythologischen Motiven nie hermetisch 
abgeschlossen. […] kultische Motive, bilder und texte aus dem benachbarten großreich wurden fleißig 
importiert, sie werden nun Jahwä zugesprochen.’ Zie k. koch (2007b, 21).

29 een voorbeeld van een studie naar de voorstelling van eenzelfde godheid binnen enkele culturen die 
elkaar beïnvloedden, is het onderzoek van a.M. Wilson-Wright naar de godin ʿaṯtartu. interessant is 
dat de godin binnen afzonderlijke groepen van de bevolking van eenzelfde cultuur verschillende ei-
genschappen vertoonde. Zie a.M. Wilson-Wright (2016). De stelling van Wilson-Wright dat de dage-
lijkse bezigheden van een bevolkingsgroep verantwoordelijk waren voor de eigenschappen die aan 
een godheid werden toegekend, of werden geconserveerd, behoeft nadere bewijsvoering. Wanneer de 
these van Wilson-Wright daadwerkelijk juist is, zal zij ook toepasbaar dienen te zijn bij andere goden. 
Wilson-Wright beschrijft deze samenhang uitsluitend voor ʿaṯtartu.
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nadat we in hoofdstuk twee beide vragencomplexen nader hebben geana-
lyseerd en tot een beantwoording ervan zijn gekomen, zullen we de vraag-
stelling voor dit onderzoek nader aanscherpen en belijnen. 

 
1.5 INKADERING VAN HET HUIDIGE ONDERZOEK  

BINNEN HET GODSDIENSTHISTORISCH ONDERZOEK 
VAN OUD-ISRAËL 

De huidige vraagstelling van het onderzoek verkent een deelaspect van de 
godsdienstgeschiedenis van het oude nabije oosten. Meer in het bijzonder 
onderzoeken we een mogelijke relatie tussen de godsdienstgeschiedenis van 
ugarit en die van oud-israël. in deze studie wordt een mogelijke godsdienst-
historische relatie tussen ugarit en oud-israël toegespitst op de vraag naar 
de relatie tussen aṯiratu en asjera.  

een godsdiensthistorische studie van israël tekent israëls godsdienst in 
haar historische ontwikkeling, en zoekt daarbij naar historische processen die 
aan deze ontwikkeling hebben bijgedragen. in voorgaande studies is duide-
lijk geworden dat de godsdienst van oud-israël niet als een monoliet kan 
worden begrepen, maar op verschillende niveaus verschillende ontwikkelin-
gen heeft doorgemaakt.30 Zo is er onderscheid te maken tussen sociologische 
lagen en de daarbij behorende verering en aanbidding van het goddelijke of 
bovennatuurlijke wezen.31 Deze verering en aanbidding zal uitdrukking heb-
ben gevonden in diverse houdingen, geloofsvoorstellingen en handelingen.32  

hoewel een godsdiensthistorisch onderzoek gebaseerd op sociologische 
lagen binnen de israëlitische samenleving een veelbelovende aanpak lijkt, is 
zij voor deze studie te omvangrijk. We sluiten ons in deze studie aan bij de 
indeling die r. albertz biedt, wanneer hij onderscheid maakt op grond van 
doelgroep, de aanhangers, de religieuze ideeën en praktijken en de graad van 
institutionalisering. albertz differentieert tussen 1) persoonlijke piëteit gere-
lateerd aan het gezin/familie; 2) officiële godsdienst verbonden met het ge-
hele volk (mogelijk ook stam), waarbij het adjectief ‘officieel’ niet in het 

30 Zie r. albertz (1994, 12-21).
31 het veelal gevolgde onderscheid tussen officiële godsdienst en volksgodsdienst is meestal beladen met 
culturele of theologische voorkeuren van westerse onderzoekers. officiële godsdienst wordt als toe-
gestaan of vanuit de overheid of geestelijkheid gepromoot gezien, tegenover een gecorrumpeerde 
volksvariant. tegelijkertijd is het onderscheid zelf een model dat aan een maatschappij wordt opgelegd. 
in veel situaties zal het onderscheid als zodanig niet kunnen worden gevolgd, aangezien beide velden 
met elkaar interactueren. f. stavrakopoulou bepleit een ‘particularizering’ van religieuze diversiteit in 
israël, al geeft ze toe dat dit een lastige opgave kan zijn. in haar voorstel wordt per situatie gezocht 
naar culturele, sociale, antropologische, geografische, economische, politieke omstandigheden en tijd 
waarop de beschrijving betrekking heeft. f. stavrakopoulou (2010, 50).

32 Zie r.s. hess (2007, 11-23).
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algemeen beschrijvend voor heel het volk is, maar wel pretendeert op heel 
het volk van toepassing te zijn; 3) lokale godsdienst verbonden met het dorp 
of de stad, als niveau tussen beide eerdergenoemde niveaus van israëls gods-
dienst. Daarbij geeft albertz toe dat dit laatste niveau duidelijk minder be-
schreven wordt in de hebreeuwse bijbel dan de overige twee.33 

bovenstaande observaties hebben gevolgen voor het gebruik van de he-
breeuwse bijbel binnen deze studie. De hebreeuwse bijbel zelf vertoont spo-
ren van deze godsdiensthistorische ontwikkeling in oud-israël. Daarnaast is 
zij hier te lezen als een descriptief document dat deze ontwikkeling beschrijft. 

 
1.6 OPZET VAN DE STUDIE 

specifieke informatie met betrekking tot de opzet van ieder afzonderlijk 
hoofdstuk, wordt aan het begin van elk hoofdstuk vermeld. in deze paragraaf 
beogen we een algemene indruk te geven van de studie, waardoor het lezen 
ervan hopelijk wordt vergemakkelijkt. 

het tweede hoofdstuk van deze studie onderzoekt de vragen die genoemd 
zijn in paragraaf 1.4.3.  

het derde hoofdstuk in dit onderzoek beschrijft welke epitheta met de 
godin aṯiratu worden verbonden en op welke plaatsen deze binnen het uga-
ritisch tekstmateriaal gebruikt worden ter nadere karakterisering van de 
godin. Zoals we zullen zien in paragraaf 3.1 karakteriseert een epitheton een 
godheid en beschrijft haar relatie tot andere goden binnen de godenwereld, 
maar eveneens haar verhouding tot mensen. Daarmee geven de epitheta in-
zicht in de manier waarop de inwoners van ugarit aṯiratu plaatsten in ver-
houding tot de overige goden, en hoe zij haar relatie tot de mensen begrepen.  

in hoofdstuk vier zoeken we naar een adequate methodologie waarmee de 
kirta-legende uit ugarit in het daaropvolgende hoofdstuk kan worden bestu-
deerd en geanalyseerd. We nemen als uitgangspunt de structuralistische narra-
tieve analyse zoals deze vooral door M. bal is verwoord. in het belang van het 
karakter van de kirta-legende en met het oog op de historische vraagstelling 
van dit onderzoek zullen we een aantal aanvullingen op haar methode bespre-
ken die we nodig achten binnen het huidige onderzoek. De keuze voor een na-
dere analyse van de kirta-legende is ingegeven door de participatie van zowel 
goden als mensen op het niveau van het plot. Daarmee is opnieuw de vraag te 
stellen naar de verhouding van aṯiratu tot de overige goden en tot de mensen. 

33 Zie r. albertz (2008, 91-92). een driedeling zoals aangebracht door r. albertz in de bestudering van 
de godsdienst van israël is voor ugarit terug te vinden in een artikel van th.J. lewis. hij beschrijft de 
gezinsgodsdienst, de godsdienst op gemeenschapsniveau en religie zoals in praktijk gebracht op de 
acropolis van de stad ugarit. Zie th.J. lewis (2008).
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in hoofdstuk vijf analyseren we de kirta-legende. We zullen zien dat er een 
spanning aanwezig is tussen het plot en het verhaal. op het niveau van het 
plot wordt aṯiratu getekend als een wijze godin, die invloed heeft op het lot 
van mensen. op het niveau van het verhaal blijkt deze invloed tenminste ter 
discussie te staan. haar karaktereigenschap als moeder wordt op het niveau 
van het plot zichtbaar in haar kennelijke invloed bij het krijgen van familie 
en nageslacht. in het bijzonder op het niveau van het verhaal wordt het ont-
vangen van een vrouw en nageslacht door ilu opgeëist. in deze analyse zien 
we een mogelijk voorbeeld van wat M.b. hundley voor Mesopotamië heeft 
beschreven als onderlinge competitie onder de goden en karakter-stroperij. 
in dit proces neemt één van de goden een aspect, dat gedeeld werd met een 
andere godheid, van deze laatste over. De godheid wiens aspect door een an-
dere godheid wordt overgenomen, kan in de vergetelheid geraken en daar-
mee effectief gedegradeerd worden tot een ‘non-existing status’.34  

in hoofdstuk zes zullen we aandacht besteden aan de vraag naar de bete-
kenis van de vermelding van de naam aṯiratu in rituele teksten. binnen deze 
teksten zal aṯiratu een belangrijke positie blijken te hebben, die mogelijk 
mede samenhangt met de aan haar toegedachte karaktereigenschap van wijs-
heid. ook zal blijken dat het mogelijk is op grond van deze teksten aṯiratu te 
relateren met moederschap en bescherming van het leven, al zullen argumen-
ten op dit punt minder duidelijk blijken te zijn.  

in hoofdstuk zeven trekken we conclusies met betrekking tot enkele ka-
raktereigenschappen die in ugarit werden toegedicht aan aṯiratu en schetsen 
we enkele vragencomplexen waarop in vervolgonderzoek een antwoord kan 
worden gezocht.  

in dit onderzoek is geen volledig overzicht opgenomen van het voorkomen 
van de naam aṯiratu binnen de ugaritische teksten. een opsomming van deze 
teksten zou weinig relevante informatie opleveren met betrekking tot de 
vraag waarop we in deze studie een antwoord zoeken te geven. De reden 
waarom een dergelijk overzicht in hooguit uiterst geringe mate iets zou bij-
dragen aan deze studie is dat de naam aṯiratu in zeer verschillende catego-
rieën teksten voorkomt, en dat pas na analyse van de tekst zelf en diens 
karakter iets gezegd kan worden over de betekenis van de vermelding van 
aṯiratu voor de godsdienst(geschiedenis) van ugarit. We merken hierbij op 
dat de naam aṯiratu in met name de epische en mythische teksten uit ugarit 
parallel voorkomt aan haar epitheta die in hoofdstuk drie worden besproken. 
in rituele teksten komt haar naam eveneens voor, maar veelal zonder vermel-
ding van één van haar epitheta. Waar namen de godheid identificeren, zijn 

34 Zie M.b. hundley (2013, 99-100).
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het epitheta die de goden beschrijven.35 opsomming van teksten waarin de 
naam aṯiratu voorkomt, zonder aanduiding en bespreking van het genre en 
diens betekenis binnen de godsdienst van ugarit, en zonder analyse van de 
veelal parallel gebruikte epitheta, heeft binnen het kader van de vraagstelling 
van deze studie weinig additionele waarde. 

 
1.7 REDACTIONELE OPMERKINGEN 

in deze studie is er voor gekozen om woorden uit semitische talen zoveel 
mogelijk getranslitereerd en cursief weer te geven. op momenten waarop het 
van belang is hebreeuwse teksten te zien, worden deze in hebreeuws schrift 
weergegeven. een zekere kennis van het bijbels hebreeuws is voor een goed 
begrip van deze studie van belang. teksten uit het ugaritisch worden zoveel 
mogelijk vertaald, en zo nodig van grammaticaal commentaar voorzien. 

vertalingen van teksten uit de hebreeuwse bijbel worden zo veel mogelijk 
overgenomen uit de nieuwe bijbelvertaling van het nederlands bijbelgenoot-
schap. gebruik van een andere of eigen vertaling wordt aangegeven. Waar 
verwezen wordt naar een bijbelboek wordt de hele naam van het bijbelboek 
vermeld.  

Meermalen zal gesproken worden over de hebreeuwse bijbel. in een de-
scriptieve studie als deze, waarin ingezoomd wordt op een element uit de 
godsdienstgeschiedenis van israël, verkies ik de term ‘hebreeuwse bijbel’ 
boven de onder christenen gebruikelijke aanduiding van deze verzameling 
boeken als het oude testament. De uitdrukking ‘oude testament’ verwijst 
intrinsiek naar het nieuwe testament en is daarmee vooral een theologische 
aanduiding van een collectie boeken. De term ‘hebreeuwse bijbel’ bevat deze 
connotatie niet. De omvang van deze collectie betreft de canon zoals deze ook 
binnen het rabbijnse jodendom wordt geaccepteerd. 

35 M. byrne laat zien dat de functie van namen volgens verschillende linguïstische en filosofische stro-
mingen goed is samen te vatten als het identificeren van een object. Daarbij geldt ten aanzien van de 
functie van namen in een westerse maatschappij een verschil met namen in een hebreeuwse context, 
waarin de naam zelf een betekenis heeft, die voor de toenmalige hoorder/lezer duidelijk zal zijn ge-
weest. Zie M. byrne (2009, 334-339). Mutatis mutandis kan dit laatste eveneens worden gezegd voor 
een ugaritische context. Met betrekking tot de naam aṯiratu merken we op dat er tot op heden geen 
eenduidige etymologische herleiding van de naam is bereikt. een kort overzicht met bespreking van 
de gedane voorstellen is te vinden bij s.J. Park, die zelf in aṯīratu een passief participium van de g-
stam ziet. Zijn vertaling luidt ‘one followed by (the gods)’, dat in zijn optiek gelijk staat aan ‘voort-
brengster’. voor zijn visie relateert Park de naam asjera aan het akkadische aši/ertu, iši/ertu en ašru, 
het fenicische ʾsrt, het aramese ʾtrâ en het ugaritische aṯrt. Zie s.J. Park (2010, 533). 
We merken hier slechts op dat er geen consensus bestaat over een etymologische herleiding van de 
naam aṯiratu. het is niet vast te stellen welke betekenis een hoorder/lezer uit ugarit in de naam aṯiratu 
zal hebben gehoord.
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De godsnaam van de god van israël wordt met het tetragram JhWh weer-
gegeven, tenzij het een citaat uit een bijbelvertaling betreft. in dat geval wordt 
het citaat overgenomen. gebruik van een hoofdletter bij asjera laat zien dat 
wordt verwezen naar een godin. Wanneer geen hoofdletter wordt gebruikt 
en de vorm ʾ ašērā gelezen wordt, betreft het een weergave van het semitische 
woord, waarbij niet wordt aangegeven of we te maken hebben met een ver-
wijzing naar de godin. ook kan het een cultusvoorwerp betreffen dat een 
naam draagt die gerelateerd is aan de godin asjera.  

Wat betreft de weergave van namen die bekend zijn uit de ugaritische tek-
sten, merk ik op dat de vocalisatie van deze namen veelal onzeker is. een bin-
nen de academische wereld aanvaarde namenlijst is niet voorhanden. 
Derhalve kan een weergave van een naam van een godheid, persoon, stad of 
gebied binnen deze studie afwijken van vocalisaties die elders worden aan-
getroffen. ik heb zo veel mogelijk geprobeerd om namen uit ugarit goed lees-
baar te maken voor een breder nederlandstalig lezerspubliek dat mogelijk 
niet op de hoogte is van gewoonten met betrekking tot transcriptie van uga-
ritische of hebreeuwse letters en hun uitspraak. Daarbij zoek ik tevens zo 
veel mogelijk aansluiting bij de weergave van deze namen in de nederlands-
talige studie van M.c.a. korpel en J.c. de Moor uit 2016.36 in tegenstelling 
tot de weergave van namen in deze studie van korpel en De Moor, geef ik de 
uitgangsvocalen van ugaritische namen weer. niet in alle gevallen kon bij de 
weergave van letters uit ugaritische namen een goed of duidelijk nederlands 
equivalent worden gevonden. een opmerking over enkele klanken is hier 
noodzakelijk. in de naam aṯiratu is de ṯ uit te spreken als de th-klank in het 
engelse the. De ch in Jarichu is uit te spreken als een nederlandse g-klank, 
evenals de ḥ in ilḥa ͗u. Daarnaast merk ik op dat de ʿ in onder meer ʿanatu 
en baʿlu in het nederlands niet wordt uitgesproken. namen uit andere talen 
zijn weergegeven volgens aangetroffen spelling in veelal engelstalige studies, 
al moet ook hierbij worden opgemerkt dat niet altijd eenzelfde spelling wordt 
gevolgd. De š komt in meerdere namen voor en wordt uitgesproken als een 
sj-klank. 

Zoals in deze studie in de weergave van de naam onderscheiden wordt 
tussen het ugaritische aṯiratu en het hebreeuwse asjera, wordt ook in het 
vervolg onderscheid gemaakt tussen het ugaritische baʿlu en het he-
breeuwse baäl. eenzelfde opmerking dient hier gemaakt te worden voor het 
ugaritische ilu en het hebreeuwse el.  

Met betrekking tot de weergave van ugaritische teksten is ervoor gekozen 
om de weergave van ktu3 te volgen. voorgaande studies van ugaritische 

36 Zie M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2016).
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teksten zullen voornamelijk gebruik hebben gemaakt van ktu2. het is dan 
ook goed mogelijk dat ik op enkele punten niet zal ingaan op discussies in 
de bestaande literatuur omdat de lezing of reconstructie van de betreffende 
tekst door ktu3 afwijkt van die van ktu2. Wel zal bij relevante passages voor 
dit onderzoek worden bezien of een reconstructie of lezing door ktu3 die af-
wijkt van ktu2 te verdedigen is.37 tenzij anders vermeld, volgen we de tekst 
zoals weergegeven door ktu3. 

omdat mogelijk niet iedere lezer(es) even vertrouwd is met het ugaritisch 
wordt er regelmatig een vertaling gegeven. Dit betreft zowel enkele passages 
die in deze studie worden besproken als de vermelding van losse woorden. 
om stilistische redenen zal een eenmaal vertaald ugaritisch woord niet tel-
kens opnieuw van een vertaling worden voorzien. 

 

37 P. sanders maakt duidelijk dat ktu3 bij reconstructie van teksten op een aantal punten recht doet aan 
nieuw onderzoek en beschikbare foto’s. anderzijds laat hij ook zien dat ktu3 in een enkel geval een 
reconstructie overneemt van auteurs die deze zelf dubieus achten. terecht pleit sanders voor een schei-
ding van de tekstuitgave van de ugaritische teksten en voorgestelde reconstructies. P. sanders (2016).
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HOOFDSTUK 2 
Van Aṯiratu naar Asjera 

 
2.1 INLEIDING 

uit het – overigens onvolledige – overzicht uit paragraaf 1.4 met betrekking 
tot de vraag op welke wijze auteurs gegevens over de godin aṯiratu uit ugarit 
gebruiken om een beeld van de oud-israëlitische godin asjera te reconstru-
eren, leiden we af dat er geen consensus is bereikt. genoemd overzicht illus-
treert dat een aantal auteurs geen directe relatie ziet tussen aṯiratu uit ugarit 
en asjera uit israël wat betreft de karaktereigenschappen toegekend aan as-
jera, terwijl anderen veronderstellen dat er wel een relatie moet zijn geweest. 
binnen de groep auteurs die uitgaat van een zekere relatie tussen aṯiratu en 
asjera blijkt bij de tekening van deze veronderstelde relatie een diversiteit 
aan meningen te bestaan. 

in het huidige hoofdstuk beschrijven we een ontwerp van de relatie tussen 
aṯiratu en asjera. centraal staat nu de vraag in hoeverre er sprake kan zijn 
van (een zekere mate van) continuïteit tussen beide godinnen. We werken 
deze vraag uit in drie deelvragen. in de eerste plaats onderzoeken we of re-
delijkerwijs mag worden aangenomen dat de ugaritische en israëlitische cul-
tuur met elkaar zijn verbonden, in het bijzonder op het punt van de 
voorstelling van de godenwereld. Wanneer deze vraag bevestigend kan wor-
den beantwoord, kan er sprake zijn van beïnvloeding of van een gemeen-
schappelijke culturele en religieuze basis tussen ugarit en israël, en kunnen 
religieuze teksten uit ugarit daadwerkelijk behulpzaam zijn bij het reconstru-
eren van karaktereigenschappen van de godin asjera.1  

vervolgens onderzoeken we of, en zo ja op welke wijze, regionale accenten 
met betrekking tot het karakter van een godheid konden worden aange-

1 D.P. Wright memoreert dat het leggen van historische verbanden tussen vergelijkbare fenomenen uit 
verwante culturen beladen is met moeilijkheden en onzekerheden. Zelf kiest hij er in zijn artikel voor 
om over analogie in bijbelse en hettitische rituelen te spreken zonder te daarbij vragen naar historische 
connecties. Zie D.P. Wright (1993, 473). 
hoewel Wright terecht wijst op moeilijkheden en onzekerheden in een historisch genetische benadering 
van religieuze fenomenen, meen ik, met c. bonnet, dat van een historische benadering niet kan worden 
afgezien, daar de godsdiensten zich in het verloop van de historie ontwikkelen. Zie c. bonnet (2010, 
174). het tekenen van een mogelijk historisch-genetische lijn vergroot het inzicht in de wordingsge-
schiedenis van religies, hun samenhang en betekenis.
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bracht. We zullen deze vraag bezien aan de hand van enkele concrete voor-
beelden.2 het antwoord op de vraag hoe goden accenten ontwikkelden in 
voorstellingen met betrekking tot de godenwereld binnen aan elkaar ver-
wante culturen, zal helpen om parameters te formuleren die aangeven op 
welke wijze gegevens over aṯiratu uit ugarit kunnen worden verdisconteerd 
bij het schetsen van karaktereigenschappen van de godin asjera.3 

 
2.2 PROCESSEN VAN INTERACTIE VAN VOORSTELLINGEN 

VAN GODEN IN EEN SEMITISCHE GODENWERELD 

in bovenstaande paragraaf zijn twee historische mogelijkheden benoemd 
waarin het gebruik van informatie over aṯiratu uit ugarit relevant is voor het 
reconstrueren van het beeld van asjera in de hebreeuwse bijbel. Wanneer 
over een gemeenschappelijk gedeelde culturele basis kan worden gesproken, 
is het gebruik van informatie over aṯiratu voor een reconstructie van asjera 
een vanzelfsprekendheid. Wanneer we echter uitgaan van een niet gedeelde 
culturele basis tussen ugarit en israël dienen we aṯiratu te bezien als een niet 
oorspronkelijke godin binnen de oud-israëlitische godenwereld, die haar po-
sitie binnen de israëlitische godsdienst heeft weten te verkrijgen. in deze pa-
ragraaf zoeken we naar een adequate term om een dergelijk proces nader te 
definiëren. Daarbij maken we in paragraaf 2.2.1 eerst een opmerking over de 
aard van semitische godenwerelden. aansluitend bezien we in paragraaf 
2.2.2 kort enkele teksten die tonen dat goden aan elkaar konden worden ge-
lijkgesteld of met elkaar vergeleken, en bespreken we in paragraaf 2.2.3 aan-
duidingen voor een dergelijk proces, zoals deze in andere studies zijn 
voorgesteld. ten slotte zal een term worden besproken waarmee in het ver-
volg van deze studie bovengeschetst proces zal worden aangeduid. 

 
2.2.1 Semitische godenwerelden 

onderscheiden culturen in het oude nabije oosten beschikten over een bij 
hen horende godenwereld. binnen deze godenwereld droegen de goden een 
eigen naam, en hadden een min of meer omschreven positie binnen de go-
denwereld en functie ten opzichte van zowel de overige goden die tot deze 
godenwereld behoorden, als tot de mensen die hen vereerden. Zowel de po-
sitie als functie van de goden hadden een dynamisch karakter, en konden va-
riëren afhankelijk van de exacte geografische plaats en tijd.  

het overwegend polytheïstisch karakter van de semitische godenwereld 

2 Zie paragraaf 2.4.
3 Zie paragraaf 2.5.
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permitteerde interactie in de voorstellingen van goden afkomstig uit diverse 
semitische culturen. Deze interactie is mogelijk geïnitieerd door de hogere 
sociale klassen, die op deze wijze toonden te willen behoren tot een brede in-
ternationale gemeenschap,4 maar kan evenzeer het gevolg zijn van handels-
betrekkingen of migratie.5 naast interactie van voorstellingen en overdracht 
van aspecten die werden toegekend aan goden, kwam ook opname van 
goden uit naburige culturen in de eigen godenwereld breed voor. opname 
van goden uit een godenwereld behorend bij een naburige cultuur of bevol-
kingsgroep kwam in de bronstijd minder voor dan overname van aspecten 
van goden, zoals is op te maken uit vergelijking van iconografische bestanden 
uit het oude nabije oosten en de egeïsche wereld.6 

 
2.2.2 Goden aan elkaar gelijkgesteld of met elkaar vergeleken 

informatie met betrekking tot gelijkstelling of vergelijking van goden in het 
oude nabije oosten is afkomstig uit teksten van onderscheiden genres. een 
kort exposé laat zien dat goden aan elkaar werden gelijkgesteld, of tenminste 
met elkaar werden vergeleken. 

Politieke verdragsteksten uit de late bronstijd illustreren wederzijdse er-
kenning van goden uit een ‘naburige’ godenwereld.7 Meertalige godenlijsten 
tonen, naast erkenning, eveneens gelijkstelling van goden uit diverse goden-
werelden.8 Mythische teksten laten zien hoe religieuze teksten werden ver-
taald en aangepast. vertaling en aanpassing van bestaande teksten 
veronderstellen ten minste een zekere mate van compatibiliteit tussen de go-
denwerelden van de onderscheiden culturen waarbinnen een tekst circu-
leerde. De oud-babylonische tekst atrachasis en de hettitische tekst kumarbi 
blijken, tenminste deels, voort te bouwen op een oudere West-semitische 
tekst, waarop ook het ugaritische epos aqatu kan zijn gebaseerd.9 op grond 
van de namen van de goden van de hettitische tekst ‘elkunirsa en asjertu’ 
kan worden geconcludeerd dat deze van kanaänitische oorsprong was,10 of 
ten minste dat goden afkomstig uit West-semitische godenwerelden uit 
noord-syrië hun weg vonden naar het centrum van het hettitische rijk.11 het 
conflict tussen een goddelijke held en een kosmische vijand, zoals getekend

4 Zie v. Dubcová (2010, 104-105).
5 Zie W. burkert (2003). Zie verder ook paragraaf 2.2.3.
6 Zie v. Dubcová (2010, 107).
7 Zie M.s. smith (2010, 89) en W. burkert (2003, 20).
8 Zie M.s. smith (2010, 47).
9 Zie M.s. smith (2010, 86) met literatuurverwijzing daar.
10 Zie h.a. hoffner (1998, 90).
11 Zie M. Dijkstra (2016, 120).
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in enuma eliš is mogelijk een thema afkomstig uit West-semitisch gebied.12 
rituele teksten noemen goden uit naburige godenwerelden naast elkaar en 
kennen de goden uit de naburige godenwereld daarmee een plaats toe binnen 
inheemse riten.13 een gebed van de hettitische koningin Puduhepa roept de 
zonnegodin arinna aan, die volgens de tekst van het gebed in haar eigen land 
hebat heet. Deze gebedstekst toont hoe een godin uit een naburige, hurriti-
sche, godenwereld een plek kon krijgen in de hettitische godsdienst.14  

Mythische, rituele en gebedsteksten laten zien dat er niet alleen sprake was 
van erkenning van goden uit andere culturen. De goden uit andere culturen 
werden gelijkgesteld met bekende goden, of ontvingen een plaats en functie 
binnen de godenwereld, zoals deze binnen de ontvangende cultuur werd er-
varen. in het kader van processen van erkenning, gelijkstelling, opname en 
inpassing van andere goden binnen een bestaande godenwereld, zullen be-
staande voorstellingen van goden in verschillende mate zijn gewijzigd. 

 
2.2.3 Terminologie 

W. burkert beschrijft vier menselijke activiteiten die bijdragen aan interactie 
van goden in een polytheïstische samenleving: 1) gelijkstelling van goden als 
gevolg van culturele verbondenheid, 2) overdracht van religieuze iconografie 
door giften, handel of diefstal, 3) persoonlijke mobiliteit van met name reli-
gieuze functionarissen, en 4) migratie van bevolking. Deze activiteiten bete-
kenen niet dat goden die subject zijn van genoemde handelingen 
onveranderd blijven in deze processen. in de woorden van burkert: 
 

‘new functions, perspectives and interpretations will always arise. in con-
sequence, new cults and new gods may come into existence, syncretizing 
elements of different origins in a new arrangement …’15 

 
Met dit citaat introduceert burkert de term syncretisme, dat hij zelf in be-
schrijvende zin gebruikt. P. Winkelaar schrijft dat het begrip syncretisme bin-
nen de godsdienstwetenschappen wordt gebruikt ter aanduiding van het 
proces van ‘versmelting van mythen en riten, van godsdienstige opvattingen 
en inzichten, zonder dat er een volkomen innerlijke eenheid ontstaat’.16 het 

12 Zie th. Jacobsen (1968, 106-107), overgenomen door M.s. smith (2010, 87). in zijn publicatie uit 1994 
bespreekt M.s. smith de stelling dat het conflict als thema afkomstig kan zijn uit de West-semitische 
wereld uitgebreider, en laat hij ook de positie dat het thema uit Mesopotamië afkomstig is aan het 
woord. Zie voor deze uitgebreidere bespreking M.s. smith (1994, 110-114). 

13 Zie M.s. smith (2010, 87-88).
14 Zie M.s. smith (2010, 89). Zie voor een vertaling van het gebed i. singer (2002, 102-103).
15 W. burkert (2003, 18).
16 Zie P. Winkelaar (2011, 11).
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is echter de vraag of versmelting niet een te harmonieus proces veronderstelt. 
nieuwe religieuze inzichten kunnen oudere ervaringen tegenspreken of cor-
rigeren, waardoor de facto er geen versmelting plaatsvindt. r. shaw en ch. 
stewart verdedigen het gebruik van de term syncretisme voor interactie of 
combinatie van elementen uit twee verschillende historische religieuze tra-
dities, al zijn zij zich bewust van de negatieve connotatie die het begrip onder 
met name godsdienstwetenschappers en gelovigen kan oproepen. r. shaw 
en ch. stewart spreken over interactie of combinatie, waarbij zij ten opzichte 
van de definitie van P. Winkelaar meer plaats geven aan minder harmonieuze 
processen en resultaten. ruimte voor een uiteenlopend palet aan interacties, 
van versmelting tot ontkenning, biedt a. ruuth, wanneer hij schrijft: 
 

‘syncretism constitutes a process of influences of different cultures and/ 
or obligations, which develops between persons or bodies, in different de-
grees of mutual dependence and in actions of acceptance or denial, con-
sciously or unconsciously, and leads to a symbiosis.’17 

 
hoewel de term syncretisme zelf als neutraal kan worden gedefinieerd, con-
stateer ik met anderen dat de term veelal een negatieve connotatie als illegale 
of ongewenste vermenging van godsdiensten oproept. binnen de huidige stu-
die, die descriptief van aard wil zijn, acht ik de term minder bruikbaar, aan-
gezien de term een waardeoordeel kan bevatten als zuivere of minder 
zuivere, authentieke of niet-authentieke godsdienst.18 Wel van belang zijn de 
opmerkingen dat er bij interactie van godsdiensten zeer uiteenlopende reac-
ties het gevolg kunnen zijn. De polytheïstische aard van de godsdiensten uit 
het oude nabije oosten betekent meer openheid voor interactie met andere 
godsdiensten dan van een monotheïstische godsdienst kan worden verwacht. 
resistentie ten aanzien van interactie met andere godenwerelden kan voor 
het oude nabije oosten niet worden uitgesloten. 

M.s. smith omschrijft de religieuze interactie in een polytheïstische context 
als ‘translation’ van de goden, of met het daarvan afgeleide abstractum ‘trans-
latability’. De term als zodanig past zeker bij de godenlijsten waar goden uit 
verschillende godenwerelden aan elkaar worden gelijkgesteld. in mijn optiek 
is de term te beperkt om de breedte van religieuze interactie te kunnen be-
schrijven. Met W. burkert en a. archi, die overigens zelf wel de term ‘trans-
lation’ gebruikt, is vast te stellen dat de religieuze interactie heeft geleid tot 

17 Zie a. ruuth (2003, 112).
18 Zie voor een uitvoerige bespreking van de term ‘syncretisme’ r. shaw en ch. stewart (1994) en ch. 

stewart (2010). J.a. alvarsson wil de term syncretisme niet gebruiken vanwege de negatieve connotatie 
als corruptie van een oorspronkelijk geloof, in casu van het christelijk geloof. J.a. alvarsson (2003, 241). 
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aanpassingen en omvormingen.19 Deze dynamische kant van de interactie 
verdient meer aandacht.20  

a.M. Wilson-Wright gebruikt de term transmissie.21 Missie veronderstelt 
een opdracht of intentie. Deze kan uiteraard zeker aanwezig zijn geweest 
waar religieuze interactie binnen een polytheïstische context op grond van 
politieke of andere motieven gewenst was. religieuze interactie zal echter 
veelal hebben plaatsgevonden in contacten tussen mensen waarbinnen poli-
tieke of andere motieven geen rol van betekenis zullen hebben gespeeld. 

in mijn studie kies ik voor de term ‘beïnvloeden’, of daarvan afgeleide 
woorden. beïnvloeden kan zowel een intentionele als niet-intentionele kant 
hebben. Daarnaast beschrijft de term goed de dynamische kant van de reli-
gieuze interactie tussen diverse godenwerelden. beïnvloeding laat ruimte 
voor diverse posities ten aanzien van interactie met goden vanuit naburige 
godenwerelden. beïnvloeding beschrijft zowel het proces dat een godheid 
ondergaat wanneer deze in een bestaande godenwereld binnentreedt, alsook 
het proces dat de goden ondergaan die reeds tot deze godenwereld gerekend 
werden. het is de mens, het volk, of de cultuur die het subject vormt dat de 
inhoud en grenzen van beïnvloeding van voorstellingen van goden reguleert 
en begrenst. Zo zijn niet alleen de goden, maar is evenzeer de mensheid be-
trokken bij het proces van beïnvloeding. 

 

2.3 UGARIT EN ISRAËL: RELIGIEUZE VERBONDENHEID? 

religieuze verbondenheid in historisch perspectief kan op meerdere wijzen 
worden gedefinieerd. Zij kan bestaan uit verbondenheid als resultaat van een 
etnisch en cultureel chronologisch continuüm.22 tenzij beschikbare informatie 

19 a. archi schrijft: ‘… superimposition of a sumerian or akkadian name on that of a god of different ori-
gin did not indicate a true identification between gods whose characteristics were created in different 
cultural environments.’ a. archi  (2004, 320).

20 J. assmann gebruikt eveneens de term ‘translatability’, maar onderscheidt daarbinnen drie verschil-
lende vormen van ‘translatability’. ‘syncretistic translatability’ betekent in zijn visie dat de goden niet 
naar elkaar vertaald worden, maar naar een overkoepelende structuur achter de onderscheiden gods-
diensten. ‘assimilatory translatability’ geeft de godennamen weer in een dominerende taal. ten slotte 
spreekt assmann over ‘mutual translatability’. Deze vorm van ‘translatability’ doet zich voor in net-
werken van internationaal recht en handel. Zij heeft wederzijdse erkenning tot doel. godennamen in 
contracten en internationale verdragen uit het oude nabije oosten rubriceert assmann onder deze 
laatste vorm van ‘translatability’. het door assmann weergegeven onderscheid lijkt echter artificieel 
wanneer zij niet gevoed zou worden door een vergelijkbare structuur van de godenwereld tussen di-
verse culturen. ‘Mutual translatability’ lijkt mij nauw verbonden te zijn met wat assmann omschrijft 
als ‘syncretistic translatability’. Zie J. assmann (1996).

21 Zie a.M. Wilson-Wright (2016, 1).
22 in deze alinea gebruik ik het begrip etnisch in de zin van ‘een genetisch verbonden bevolkingsgroep’. 

in de paragraaf 2.3.2 zullen we de term in meer sociologische betekenis gebruiken.
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anders doet vermoeden, kunnen in fenomenologisch opzicht gelijkende reli-
gieuze uitingen met elkaar worden verbonden. religieuze verbondenheid 
kan echter eveneens optreden bij een etnisch en cultureel discontinuüm. bij 
een – eventueel verondersteld – etnisch en cultureel discontinuüm dient in-
zichtelijk of aannemelijk te worden gemaakt langs welke weg of wegen con-
tacten tussen de verschillende etnia en culturen bewezen ofwel aannemelijk 
kunnen worden gemaakt.  

gebrek aan consensus in de wetenschappelijke discussie met betrekking 
tot de vraag naar de oorsprong van het volk israël en zijn relatie tot de ka-
naänieten betekent dat we zowel de optie van israël als een van buiten ko-
mende etniciteit in kanaän bespreken en de implicaties daarvan voor de 
vraag naar religieuze verbondenheid tussen ugarit en israël,23 als de optie 
dat israël zelf grotendeels kanaänitische wortels heeft.24 ten slotte zal de mo-
gelijkheid besproken worden dat diverse etnische groepen zich hebben ge-
voegd bij het volk israël en met israël zijn versmolten.25  

Wanneer we uitgaan van israël als een van buiten komende etniciteit die 
zich vanuit egypte rond 1200 v.chr. – of mogelijk ook 1400 v.chr. – in kanaän 
heeft gevestigd, zijn er twee belangrijke factoren te verdisconteren die obsta-
kels kunnen vormen voor religieuze verbondenheid tussen ugarit en israël. 
Zowel de geografische als chronologische distantie tussen ugarit en israël 
kunnen een relatie tussen aṯiratu en asjera hebben bemoeilijkt. Daarbij dient 
wel te worden opgemerkt dat in geval van een datering van de intocht in ka-
naän rond 1400 v.chr. de chronologische distantie verdwijnt en er een korte 
chronologische overlap ontstaat. 

in paragraaf 2.3.1 traceren we de weg waarlangs de culturele en religieuze 
erfenis van ugarit tot israël kan zijn gekomen wanneer we een etnisch dis-
continuüm aannemen tussen ugarit en israël. aansluitend benoemen we in 
paragraaf 2.3.2 aanwijzingen die kunnen duiden op etnische continuïteit tus-
sen ugarit en israël. ten slotte zullen we in paragraaf 2.3.4 bezien of daad-
werkelijk van continuïteit tussen aṯiratu en asjera kan worden gesproken. 

 
2.3.1 Ugarit en Israël: een etnisch discontinuüm 

bij de bespreking van de vraag of er vanuit ugarit culturele en religieuze beïn-
vloeding heeft plaatsgevonden in israël, dienen we de geopolitieke en chro-

23 Zie paragraaf 2.3.1.
24 Zie paragraaf 2.3.2.
25 Zie paragraaf 2.3.3. Deze benadering komt grotendeels overeen met wat l. niesiolowski-spanò func-

tional ethnicity noemt. Mijn visie verschilt met die van haar op het punt dat naar mijn indruk meer ge-
wicht mag worden toegekend aan het zelfbewustzijn van een groep of volk dan niesiolowski-spanò 
erkent. Zie l. niesiolowski-spanò (2016).
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nologische distantie tussen beide nader te onderzoeken op hun eventueel be-
lemmerende rol op een veronderstelde beïnvloeding van israël vanuit ugarit. 
in geopolitiek opzicht is er een aanzienlijke distantie tussen ugarit en de gren-
zen van oud-israël,26 of werd in de beleving van bewoners uit ugarit kanaän 
tenminste als een andere streek gezien. ktu 4.96 en rs 20.182 wijzen in deze 
richting.27 correspondentie uit el-amarna uit het midden van de veertiende 
eeuw v.chr. verdeelt de oostelijke kust van de Middellandse Zee in drie ge-

26 J.c. de Moor ziet de vroege israëlieten als de lagere klassen van kanaän, die geen land bezaten en af-
hankelijk waren van de geürbaniseerde samenlevingen voor hun onderhoud. Zowel de vroege israë-
lieten – door De Moor aangeduid als ‘Proto-israëlieten’ – als de leidinggevende klasse van ugarit zou 
behoren tot hetzelfde continuüm van amoritische cultuur. De Proto-israëlieten reisden in het midden 
van het tweede millennium v.chr. vanuit teman naar het gebied bashan. Zij settelden zich in dit gebied 
en leefden hier als nomadische pastoralisten. Met hen mee reisden andere groepen van amoritische 
oorsprong die verder doorreisden en uiteindelijk de leidinggevende klasse werden in ugarit. in het 
transjordaanse gebied leefden diverse groepen, die in egyptische en ugaritische bronnen worden aan-
geduid als Šosu en Ḫapiru. Met deze termen wordt een groep mensen getekend die militaire diensten 
verleent in oorlogstijd en andere werkzaamheden verricht in vredestijd. Deze beschrijving lijkt aan te 
sluiten bij enkele beschrijvingen van de zonen van Jakob, de aartsvader, in genesis 49. in transjordanië 
zou deze groep zijn uitgegroeid tot een talrijk volk dat, toen de omstandigheden daarvoor rijp waren, 
de oversteek over de Jordaan heeft gewaagd, en zich in cisjordanië heeft gevestigd. Zie J.c. de Moor 
(1997, 110-126, 206-207).  
in de visie van J.c. de Moor vervalt de importantie van een geopolitieke distantie tussen ugarit en is-
raël. tegelijkertijd blijkt uit analyse van enkele oud-oosterse teksten de regio niet als eenheid te worden 
gezien in geopolitiek opzicht. Y. cohen situeert het koninkrijk amurru tussen ugarit en kanaän, waar-
door er sprake is van een geopolitieke distantie. Zie Y. cohen (2017, 303). voor een beschrijving van de 
grenzen van de stadstaat ugarit, zie W. van soldt (1999) en (2005). 
vergelijking van de gegevens met betrekking tot de noordgrens van israël in onder meer genesis 10 
en Jozua 13 brengt P. bordreuil ertoe te concluderen dat de grens afhankelijk van de tekst aanzienlijk 
kan verschillen. bordreuil geeft niet aan op welke tijd welke beschrijving betrekking heeft. Wel merkt 
hij op dat uit ugarit lijsten in spijkerschrift bekend zijn die groepen benoemen die wel bij ugarit horen, 
maar niet binnen de stad wonen. onder deze groepen bevinden zich buitenlanders. voor zover ik kan 
opmaken uit de groepen die bordreuil benoemt, bevindt zich in deze lijst geen verwijzing naar vroege 
israëlieten. Zie P. bordreuil (2014, 334-336). in een ander artikel merkt P. bordreuil op dat op grond van 
genesis 10 de noordgrens van kanaän tussen het libanongebergte en het alawietengebergte is te si-
tueren. Zie P. bordreuil (2017, 76). Wel is duidelijk dat de geopolitieke situatie in de late bronstijd en 
vroege iJzertijd dynamisch is te noemen. ook e. lipiński laat zien dat het gebruik van grensbeschrij-
vingen in de hebreeuwse bijbel uiterst gecompliceerd is. Zo vergelijkt hij Jozua 19.25-30 met rechters 
1.32. De opsomming in het boek Jozua beschrijft enkele districten die traditioneel behoorden bij het 
koninkrijk van tyrus en rekent die tot het gebied van israël. rechters 1.32 laat zien dat in dit gebied de 
stam aser tussen de kanaänieten woonde. Zie e. lipiński (1991). n. na  ͗aman wijst op tekst ea 151. 
abimilku van tyrus antwoordt in deze tekst op een kennelijk verzoek informatie te verschaffen uit 
kanaän. abimilku reageert op dit verzoek vanuit egypte door informatie te verstrekken over Danuna, 
ugarit, Ḫatti, en sidon. na  ͗aman maakt uit deze correspondentie op dat het informatie verzoekt die 
relevant is met betrekking tot kanaän, in een tijd waarin de noordelijke districten van het egyptisch 
grondgebied in azië onder druk stonden. Duidelijk is dat in deze correspondentie onderscheid wordt 
gemaakt tussen kanaän en genoemde districten. Zie n. na  ͗aman (1999, 32-33). 
in deze paragraaf ga ik uit van de vooronderstelling dat er sprake is van een geografische afstand en 
daarmee samenhangende geopolitieke distantie en bezie wat de consequenties daarvan zijn voor de 
vraag of teksten uit ugarit die spreken over de godin aṯiratu kunnen bijdragen aan kennis over de  
oud-israëlitische godin asjera.

27 Zie n. na  ͗aman (2014 (oorspronkelijke uitgave 2005), 117).
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bieden. het eerste gebied betreft kanaän dat zich in noordelijke richting uit-
strekt tot aan beiroet. het tweede district, apu geheten, loopt van het huidige 
noord-israël tot aan de beka-vallei. ten slotte is er de derde zone die van 
byblos tot arwad loopt. aan het eind van de late bronstijd is er eveneens 
sprake van drie politiek en economisch gedefinieerde gebieden. het noorde-
lijk gelegen akkar is economisch verbonden met syrië, terwijl het zuidelijker 
gelegen tyrus verbonden is met egypte en Palestina. het tussengelegen 
byblos had economische en politieke betrekkingen met zowel het noorden 
als het zuiden. in de dertiende eeuw v.chr. stond arwad onder hettitische 
controle en tyrus onder egyptisch opzicht.28 vanaf het eind van de late brons-
tijd is er sprake van een stadstatenstructuur waardoor de geopolitieke dis-
tantie tussen ugarit, of het gebied waar ugarit had bestaan, en israël 
gecontinueerd blijft. De grenzen van ugarit bleven voortdurend in beweging 
en werden van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld.29 

naast een geopolitieke distantie is er mogelijk tegelijkertijd sprake van een 
chronologische distantie. in deze paragraaf bespreken we eerst de overbrug-
ging van de geopolitieke distantie tussen ugarit en israël. aansluitend bezien 
we hoe de chronologische distantie tussen ugarit en israël gerelativeerd kan 
worden in het kader van ons onderzoek. fundamenteel bij beantwoording 
van de vraag naar overbrugging van zowel de geografische als chronologi-
sche distantie tussen ugarit en israël is de vooronderstelling dat zowel de 
ugaritische als de israëlitische cultuur niet in zichzelf gesloten culturen 
waren. Daarom dient, voorafgaand aan de vraag naar een mogelijke over-
brugging van zowel de geografische als chronologische distantie, de vraag 
beantwoord te worden of ugarit en israël openstonden voor andere culturen 
en godsdiensten waardoor er sprake kan zijn van beïnvloeding door en van 
anderen. 

in economisch, politiek, cultureel en religieus opzicht blijkt ugarit nauw 
verbonden met de omringende gebieden.30 opgravingen in ugarit hebben 
teksten in ten minste zeven verschillende talen aan het licht gebracht. Deze 
diversiteit aan talen tekent ugarit als een internationale stad met veel diplo-
matieke en commerciële connecties.31 De internationale status van ugarit 
blijkt eveneens uit het aangetroffen lokaal geproduceerde ivoorsnijwerk dat 

28 voor een beschrijving van de geopolitieke eenheden in de late bronstijd, zie g.e. Markoe (2000, 15-23).
29 Zie W.h. van soldt, die wijst op onder meer de teksten rs 17.368, rs 17.364 en rs 19.18. W.h. van soldt 

(2010).
30 Zie ook M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2015, 2), ch. lebrun (2014, 27-29) en h. Matthäus (2014).
31 Zie n. Wyatt (2002, 140) en M. van De Mieroop (2013, 278). De gevonden talen zijn: akkadisch, cypro-

Minoïsch, egyptisch, hettitisch, hurritisch, sumerisch en ugaritisch. Met betrekking tot de receptie 
en verwerking van sumerische teksten in ugarit, zie met name M. viano (2016, 137-139, 325-336, 361-
386).
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internationale motieven toont.32 commerciële connecties zijn zichtbaar voor 
onder meer het hettitische rijk, egypte,33 cyprus en tyrus. ugarit is in deze 
commerciële relaties oorsprong of eindbestemming van de goederen,34 maar 
kan tevens dienstdoen als doorvoerhaven.35 invloed vanuit ugarit op com-
merciële activiteiten in de omliggende wereld blijkt uit het in ugarit ontwik-
kelde model voor internationale handel. in dit model werden partnerships 
aangegaan met overheden en handelslieden uit naburige landen en steden. 
het toezicht op deze partnerships lag bij de politieke en geestelijke leiders 
van ugarit. het in ugarit ontwikkelde systeem werd vervolgens in, onder 
meer, fenicië overgenomen.36 De internationale status van ugarit wordt even-
eens zichtbaar in de archeologie en teksten die tonen dat onder de bewoners 
van ugarit nadrukkelijk buitenlanders waren.37 culturele en religieuze ver-
bondenheid met omringende volken blijkt ook uit de aanwezigheid van de 
epische tekst gilgamesj in ugarit, en de beschreven levermodellen, bekend 
uit babylonië, maar nu beschreven met tekst in het ugaritische alfabetische 
schrift. Dat verbondenheid geen dwingende gebondenheid of afhankelijkheid 
impliceerde, blijkt uit de lokale varianten die ugarit binnen de tekst van het 
gilgamesj-epos liet zien. Door de voorgegeven tekst te wijzigen, konden lo-

32 Zie M.h. feldman (2013). overigens kan ivoorsnijwerk ook een teken zijn van handelsrelaties of zelfs 
politieke relaties, zoals het in het paleis aangetroffen ivoorsnijwerk dat als opleg voor meubels dienst 
deed en mogelijk een bruidsschat was voor de uit amurru afkomstige prinses ahat-malki, van wie be-
kend is dat haar bruidsschat drie met ivoor belegde bedden en voetenbankjes betrof. Zie M.h. feldman 
(2013, 253).

33 voor ugarit als belangrijke geopolitieke stad voor egypte, zie n. grimal (2008).
34 De aard van de commerciële relaties tussen ugarit en genoemde handelspartners hangt mede samen 

met de politieke relatie die ugarit met de afzonderlijke handelspartners onderhoudt. Zo zijn veel met 
de hettieten verhandelde goederen vooral te zien als tribuut, terwijl in de relatie met andere partners 
meer sprake is van wederzijds gelijke handelsbetrekkingen. op grond van de correspondentie uit uga-
rit meent k.M. Mcgeough dat de commerciële activiteiten buiten ugarit zelf duidelijk een ad hoc ka-
rakter dragen en voor afzonderlijke situaties werden ondernomen. Zie k.M. Mcgeough (2007, 322-332). 
ook wanneer we k.M. Mcgeough volgen in zijn visie dat de teksten slechts ad hoc handelsonderne-
mingen beschrijven, blijkt uit deze het belang van internationale betrekkingen en handel. aangenomen 
mag worden dat meer handelsondernemingen zijn ondernomen dan in de gevonden teksten zijn terug 
te vinden. 

35 Participatie van ugarit in de internationale maritieme handel blijkt onder meer uit ugarits positie als 
doorvoerhaven van tin, en de aanwezigheid van uit ugarit afkomstig aardewerk in het gezonken 
vrachtschip dat vanuit egypte op weg was naar uluburun aan de zuidkust van het toenmalige arzawa, 
nu de zuidwestpunt van het huidige turkije. Zie Y. gonen (2013). M. liverani omschrijft ugarit als de 
belangrijkste syrische havenplaats in deze tijd. Zie M. liverani (2014, 341). ook koper was een belang-
rijk product dat vanuit cyprus in de haven van ugarit verhandeld werd. Zie J.M. golden (2009, 91-
92).

36 Zie k.J. Moore en D.ch. lewis (2000, 22-24), en ook g.e. Markoe (2000, 96). voorbeelden waaruit deze 
beïnvloeding blijkt, vinden k.J. Moore en D.ch. lewis in de steden byblos, sidon en tyrus. ook M. 
al-Maqdissi veronderstelt beïnvloeding vanuit ugarit in fenicië op de economische organisatie van 
de fenicische steden. Zie M. al-Maqdissi (2013, 83).

37 Zie M. van De Mieroop (2013, 278).
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kale auteurs haar relevant laten zijn binnen een nieuwe context.38 een addi-
tioneel voorbeeld van religieuze verbondenheid met omliggende volken geeft 
M. hutter, die wijst op opgerichte stenen die in syrië reeds vanaf het midden 
van het derde millennium v.chr. aanwezig zijn en een godheid of vergodde-
lijkte voorouder konden representeren. De opgerichte stenen representeerden 
goden of vergoddelijkte voorouders, en waren object van cultische handelin-
gen.39 Deze betekenis is voor opgerichte stenen te constateren in zowel ugarit 
als in israël.40 ten slotte is als uiting van culturele verbondenheid met omlig-
gende volken te wijzen op de vele artefacten die egyptische invloed laten 
zien in ugarit41 en de adaptatie van tafelgerei uit egypte, kreta, de pre-hel-
lenische wereld en Mesopotamië.42  

Met bovenstaande voorbeelden is aangegeven dat ugarit als stad een open 
samenleving vormde die in contact stond met omringende volken en cultu-
ren, zich door deze liet beïnvloeden en zelf ook invloed uitoefende op ande-
ren. De stad had vele contacten met omliggende volken, waarbij er met name 
handelscontacten bestonden met fenicië, maar eveneens met havens aan de 
zuidoostelijke kust van de Middellandse Zee. ugarit stond open voor cultu-
rele en religieuze beïnvloeding, al beschikte ze over de vrijheid deze naar 
eigen inzichten en normen aan te passen. 

om te kunnen spreken van beïnvloeding van israël door ugarit, dient ook 
israël een open samenleving te zijn geweest waarin culturele en godsdienstige 
elementen afkomstig van andere volken en samenlevingen geïntegreerd kon-
den worden, mogelijk ook na adaptatie van overgenomen elementen aan de 
nieuwe context. enkele voorbeelden, naast het reeds vermelde voorbeeld van 
opgerichte stenen, tonen aan dat israël open stond voor beïnvloeding vanuit 
andere maatschappijen. voor de architectuur van gebouwen uit de vroege 

38 Zie M. van De Mieroop (2013, 280-281).
39 Zie t.n.D. Mettinger (1995) en M. hutter (1993, 89-90). een voorbeeld uit de achtste eeuw v. chr. van 
een stèle als object van cultushandelingen is te vinden in de inscriptie van katumuwa uit Zinçirli. Zie 
D. Pardee (2014) en r.c. steiner (2015, 10-22, 128-162). blijkens de inscriptie van katumuwa bevindt 
diens ziel zich na zijn dood in de stèle, en verwacht hij ieder jaar een geslacht schaap dat naast zijn ziel 
geserveerd dient te worden.

40 voor israël refereert hutter aan de maṣṣebāh die buiten de Jacobsgeschiedenis in negatieve zin wordt 
genoemd in 2 koningen 3.2 en 10.26vv, en waar ze nadrukkelijk wordt verbonden met baäl. Zie M. 
hutter (1993, 100). voor ugarit wijst hutter op de epische tekst aqatu, waar het oprichten van een cul-
tusstandaard voor zijn vergoddelijkte vader in een heiligdom als plicht van een goede zoon wordt ge-
noemd. Zie M. hutter (1993, 89). J.c. de Moor laat zien dat het oprichten van de stèle de overledene in 
leven houdt, en dat de ziel van de overledene gedacht werd te verblijven in de opgerichte stenen. De 
Moor maakt voor deze interpretatie gebruik van de katamuwa inscriptie uit de achtste eeuw v.chr., 
en afkomstig uit Zinçirli. Zie J.c. de Moor (2014, 381-382).

41 k.M. Mcgeough (2007, 329).
42 a. caubet (2013). te denken is aan zowel voorstellingen van maaltijden, als de vormen van onder meer 
amforen en kommen.
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iJzertijd in oud-israël vallen met name de overeenkomsten op tussen de of-
ficiële gebouwen en verdedigingswerken uit de vroege iJzertijd in israël en 
het syrisch-aramese gebied. nader onderzoek is, aldus J.-W. Meyer, nodig 
om te bepalen of er sprake is van beïnvloeding en in welke richting deze kan 
hebben plaatsgevonden.43  

Meerdere overeenkomsten tussen israël en de hettitische cultuur en religie 
kunnen worden vermeld. Zij illustreren israëls openheid naar culturele en re-
ligieuze elementen uit omliggende volken. onder meer is te wijzen op over-
eenkomsten in reinigingsceremoniën, de wijze waarop offerdieren werden 
geslacht, drievoudige mantische procedures,44 en overeenkomsten in de be-
schrijving van rituelen in numeri 4 en 7, en 2 samuël 6. op grond van ge-
constateerde parallellen veronderstelt Weinfeld dat de israëlieten bij hun 
vestiging in het land kanaän cultische gebruiken van hun voorlopers hebben 
overgenomen. De syrisch-Palestijnse cultische gebruiken die door israël wer-
den aangetroffen waren georganiseerd volgens hettitische-hurritische mo-
dellen, die nog eens extra werden versterkt door binnenkomst van hettieten 
in kanaän na de val van het hettitische rijk.45 het zondebokritueel, zoals be-
schreven in leviticus 16, kent parallellen in een Zuid-anatolische en noord-
syrische rituele traditie van eliminatie van onheil,46 in hettitische47 en in 
babylonische rituelen.48 overeenkomsten in overredingsstrategie bij hettiti-

43 Zie J.-W. Meyer (1993, 325).
44 M. Weinfeld verwijst naar 1 samuël 28.6 waar verteld wordt dat JhWh saul niet antwoordt in dromen, 
noch in het werpen van het lot, noch door profeten. Zie M. Weinfeld (1993, 459).

45 Zie M. Weinfeld (1993, 470).
46 Zie b. Janowski en g. Wilhelm (1993, 132, 161-162). De auteurs wijzen de visie van o. loretz af. in de 
visie van o. loretz zou het juist gaan om een ritueel van oud-syrische en kanaänitische oorsprong. 
binnen het kader van deze studie hoeven we geen keus te maken tussen de theorie van loretz en die 
van Janowski en Wilhelm. het zondebokritueel uit leviticus 16 laat openheid zien van de zijde van is-
raël naar religieuze inbreng vanuit omliggende volken en een eventueel eigen verwerking daarvan, al 
is de oorsprong van het ritueel niet helder. Y. feder beschrijft met name overeenkomsten in bloedritu-
elen beschreven in hettitisch-hurritische teksten en de hebreeuwse bijbel. Zijn overzicht van het ge-
bruik van bloed in het oude nabije oosten onderstreept de unieke overeenkomsten tussen de 
hettitische teksten en de hebreeuwse bijbel. in de historische reconstructie op grond waarvan de door 
hem vermelde overeenkomsten kunnen worden verklaard, veronderstelt feder een noord-syrische 
oorsprong van bloedrituelen, die zijn overgenomen in de hettitische teksten. het voorkomen van deze 
bloedrituelen in de hebreeuwse bijbel is in zijn optiek te verklaren door te veronderstellen dat ten-
minste een deel van de voorouders van israël uit noord-syrië afkomstig zal zijn geweest. Zie Y. feder 
(2011, 123, 247). 
Zie voor een mogelijke eigen verwerking binnen of hernieuwde interpretatie van de voorgegeven tra-
ditie b. Janowski en g. Wilhelm (1993, 162) en J.n. bremmer (2008, 169-175).

47 D.J. Mooney (2003, 45).
48 J. Milgrom ziet naast overeenkomsten tussen babylonische en israëlitische rituelen ter eliminatie van 
onheil ook duidelijke verschillen. het is in zijn optiek israëls monotheïsme en het denken in collecti-
viteit die hebben bijgedragen aan de omvorming van eliminatie riten uit het oude nabije oosten in 
israëls verzoendag. Zie J. Milgrom (2004, 166-167).
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sche en israëlitische gebeden duiden op openheid van de israëlitische religie 
voor hettitische invloeden.49 

uit de genoemde voorbeelden blijkt dat israël in de iJzertijd i tenminste 
open stond voor het opnemen van gebruiken en voorstellingen van naburige 
volken.50 in de bovenstaande beschrijving van ugarit en israël is gebleken 
dat ugarit veel contacten had met andere volken, aspecten van hun cultuur 
overnam en zo nodig aanpaste. israël toonde ook een zekere ontvankelijkheid 
voor invloeden vanuit omliggende volken op zijn cultuur en religie.  

in het voorafgaande hebben we de vooronderstelling uitgesproken dat cul-
turen ten minste een open karakter dienen te hebben naar andere culturen 
wil er sprake kunnen zijn van beïnvloeding. inmiddels hebben we gezien dat 
er voorbeelden zijn waaruit afgeleid mag worden dat zowel ugarit als israël 
openstonden voor andere culturen. hieruit volgt dat de mogelijkheid van 
beïnvloeding een reële optie is. om nu de aard van beïnvloeding nader te de-
finiëren, dienen we twee modi van beïnvloeding van elkaar te differentiëren. 
er kan sprake zijn van directe beïnvloeding wanneer ten minste aan het cri-
terium wordt voldaan dat beide open culturen in chronologisch opzicht sa-
menvallen of ten minste ten dele met elkaar overlappen, en in nauw contact 
met elkaar stonden. Wanneer niet aan de voorwaarden van directe beïnvloe-
ding kan worden voldaan is indirecte beïnvloeding een mogelijkheid. De 

49 Zie P. sanders (2011).
50 het veronderstellen van het bestaan van een volk israël als volk in de vroege iJzertijd in het land ka-
naän is niet onomstreden. De discussie over het bestaan van het volk israël als zelfstandig volk, afge-
scheiden van de kanaänitische volken, hangt mede samen met theorieën met betrekking tot de vorming 
van het volk. er kunnen drie theorieën worden onderscheiden. traditioneel is de voorstelling dat israël, 
na militaire confrontaties met de lokale bevolking, zich vestigt in het land kanaän. een tweede voor-
stelling gaat uit van een vredige infiltratie en vestiging van israëlieten in het land kanaän. ten slotte 
is er de voorstelling dat het volk israël zich heeft gevormd uit kanaänieten die aan het eind van de 
late bronstijd rebelleerden tegen de heersende en onderdrukkende elite en kozen voor een nieuwe 
wijze van bestaan, waarbij ze de steden inruilden voor kleine nederzettingen in het berglandschap. 
naast deze omlijnde theorieën dient een tussenpositie vermeld te worden, volgens welke er sprake is 
van een groep kanaänieten die koos voor een nieuwe wijze van bestaan in het berglandschap en zich 
heeft verbonden met een groep nieuwkomers, mogelijk uit egypte. Zie h. Donner (1984), r.s. hess 
(1999), k. van bekkum (2010, 7-11), P.D. im (2010, 14-31) en D. bodi (2013). een variant op de tweede 
voorstelling is ontwikkeld door i. finkelstein, die uitgaat van een groep kanaänieten die tegen het eind 
van de midden bronstijd zich wijdt aan pastoralisme. Deze groep leidt meerdere eeuwen een bestaan 
als nomaden en vestigt zich aan het eind van de late bronstijd – begin van de iJzertijd aan de randen 
van de cultuurcentra in kanaän. Zie i. finkelstein (1996) en (2003, 75). 
binnen het kader van deze studie is het niet mogelijk de verschillende posities nader te bespreken en 
een keuze te maken binnen de discussie. voor een korte karakterisering en evaluatie van de verschil-
lende theorieën verwijs ik naar P.J. ray Jr. Zie P.J. ray Jr. (2008). binnen de huidige studie gebruik ik 
de term ‘volk israël’ als aanduiding van een groep bewoners in kanaän met culturele en godsdienstige 
kenmerken die zich onderscheiden van de stadsbewoners uit de late bronstijd, waarbij naast de cultu-
rele en religieuze verschillen uitdrukkelijk ook overeenkomsten zijn te noemen. De vraag naar de et-
niciteit van deze groep en mogelijke voorgeschiedenis, wordt kort besproken in paragraaf 2.3.2.
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optie van indirecte beïnvloeding bestaat wanneer een chronologische en cul-
turele brug kan worden gevonden tussen beide culturen. uitgaand van zowel 
een geografische als chronologische distantie tussen ugarit en israël lijkt een 
brug tussen beide te kunnen worden gevormd door de feniciërs,51 die, in te-
genstelling tot ugarit, een continuïteit vertoonden in bewoning en cultuur 
van de late bronstijd (1400-1200/1150 v.chr.) tot aan de negende eeuw v.chr.52  

beïnvloeding van israël door ugarit is een mogelijkheid door het chrono-
logisch continuüm van de feniciërs en hun gelijktijdigheid met zowel ugarit 
als israël. Daarmee is echter nog niet getoond dat beïnvloeding de facto reali-
teit is geworden, of ten minste als aannemelijk mag worden beschouwd. We 
bezien nader de contacten tussen ugarit en de feniciërs, en aansluitend de 
contacten tussen de feniciërs en israël.  

contacten tussen de feniciërs en ugarit kunnen worden verondersteld op 
grond van linguïstische banden,53 overeenkomsten in materiële cultuur als 
ivoorsnijwerk54 en metaalbewerking,55 overeenkomsten in religieuze gebrui-
ken, zoals de viering van de mrzḥ56, en eveneens in gelijkheid binnen een re-
ligieus concept als hoop.57 naast deze contacten tussen ugarit en fenicië zijn 

51 het gebruik van de term ‘fenicië’ is voor de late bronstijd een anachronisme. De term is van griekse 
afkomst en van duidelijk latere datum dan de late bronstijd. etnische afkomst van de feniciërs en hun 
geografische woongebied zijn moeilijk te definiëren. Wel mag worden aangenomen dat de feniciërs 
semitische wortels moeten hebben gehad, en dat ze in een strook langs de oostkust van de Middel-
landse Zee - min of meer samenvallend met het huidige libanon - hebben gewoond. gemeenschappe-
lijk hebben de steden die tot het fenicische gebied worden gerekend dat ze zich toelegden op maritieme 
handel. hun geschiedenis kan worden beschreven van de late bronstijd (ca. 1550 v.chr.) tot aan het 
begin van de hellenistische periode. archeologische en epigrafische gegevens laten een continuïteit 
zien tussen de late bronstijd en de iJzertijd. Zie g.e. Markoe (2000, 10-13) en c. bonnet (2010, 15-20).

52 Zie g.e. Markoe (2000, 24). c. bonnet maakt duidelijk dat de continuïteit met de late bronstijd met 
name gezocht dient te worden in de godsdienst, die duidelijke overeenkomsten vertoont met de gods-
dienst van ugarit uit de late bronstijd. Zie c. bonnet (2010, 23). M. liverani omschrijft de feniciërs als 
de directe afstammelingen van de bewoners uit dit gebied in de late bronstijd die de kanaänitische 
cultuur voortzetten. Zie M. liverani (2014, 420). ook P. Xella denkt aan ugarit als voorloper van de 
feniciërs, wanneer hij schrijft: ‘Du point de vue politique, socio-économique et culturel, ougarit peut 
être considérée comme l’antécédent direct des cités phéniciennes du ier millénaire, dont elle se rappro-
che par la langue et les traditions religieuses.’ P. Xella (1995, 46).

53 P. bordreuil wijst op vocabulaire in documenten, gedateerd rond de dertiende eeuw v.chr., dat banden 
op linguïstisch gebied aantoont tussen ugarit en het fenicische gebied, met name tyrus en sidon. ver-
der wijst hij op een brief van de koning van tyrus aan de koning van ugarit, en op een in sarepta ge-
vonden slang, beschreven in het fenicisch, met een alfabet dat sterke overeenkomsten vertoont met 
het ugaritische alfabet van dat moment. en ten slotte zijn er ook de brieven van de koning van sidon 
aan de koning van ugarit. Zie P. bordreuil (2008).

54 Zie g.e. Markoe (2000, 143) en J. vidal (2006, 274). 
55 Zie g.e. Markoe (2000, 143).
56 voor viering van de mrzḥ zie g.e. Markoe (2000, 116, 120), J.l. Mclaughlin (2001, 11-31, 37-44) en n. 

naʾaman (2015). 
57 Deze hoop komt, aldus P. Xella, tot uiting in bovenmenselijke, heroïsche en goddelijke wezens, als 

adonis, eshmun en Melqart, die een ervaring ondergaan van dood en verdwijning, gevolgd door een 
opnieuw ontwaken en verschijnen. in Xella’s optiek gaat het om een herbewerking van de baʿlu-teksten 
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hier de contacten gerelateerd aan economische betrekkingen tussen ugarit 
en havens aan de zuidoostelijke kust van de Middellandse Zee te vermelden. 
Deze relaties zijn zichtbaar in wat mogelijk groepen handelsbehartigers zijn 
geweest die voor langere tijd in ugarit aanwezig waren. De existentie van 
deze groepen handelsbehartigers is blijkens de tekst rs 19.96 aannemelijk 
voor inwoners van asdod.58 hoewel deze laatste contacten geen verbinding 
tussen fenicië en israël tonen, betekenen ze wel mogelijke beïnvloeding van-
uit ugarit in het gebied waar het volk israël zich zal vestigen. 

contacten tussen de feniciërs en israël zijn eveneens aantoonbaar. k.J. 
Moore en D.ch. lewis noemen met name de contacten tussen fenicië en is-
raël in de periode van een verenigd israël, waarbij expertise in fenicië be-
schikbaar wordt gesteld aan israël en waarbij fenicië en israël samenwerken 
in exploitatie van handelsroutes. in de omridenperiode werd de exploitatie 
van handelsroutes via Juda bemoeilijkt. Deze periode kenmerkt zich op po-
litiek en economisch vlak door het transformeren van handelsverdragen in 
politieke verdragen. fenicische handelsgilden vestigden zich in steden waar-
mee politieke verdragen waren gesloten. Deze handelsgilden bouwden, in 
steden waarin ze zich vestigden, tempels ter ere van hun godheid baäl.59 aar-
dewerk in hazor (strata X-iX, circa 1000-885 v.chr.) toont een relatief hoog 
percentage geïmporteerd fenicisch aardewerk. Dit percentage daalt aanzien-
lijk na het omridentijdperk in stratum viii.60  

nu gebleken is dat er contacten zijn geweest tussen ugarit en fenicië, en 
fenicië en israël, dient te worden bezien of er sporen van beïnvloeding zijn 

uit ugarit waarin de dood en de terugkomst van baʿlu worden beschreven. Zie P. Xella (2004, 39, 43). 
Deze visie bevestigt hij later en merkt daarbij eveneens op dat de fenicische goden therapeutische en 
soteriologische kenmerken bezitten, die eveneens worden aangetroffen bij de ugaritische goden. Zie 
P. Xella (2014, 534). 
voor beïnvloeding van religieuze voorstellingen en beeldmateriaal uit fenicië door ugarit, zie ook 
M.h. fantar (2008). fantar wijst er wel op dat er in fenicië ook zeker sprake is van adaptatie en accli-
matisering van voorstellingen uit ugarit aan de behoeften van de nieuwe ontvangers. M.h. fantar 
(2008, 373).

58 Zie J. vidal (2006, 275-276).
59 Zie k.J. Moore en D.ch. lewis (2000, 23-27). Moore en lewis verwijzen naar de studie van M. silver 

die in het oude nabije oosten voorkomende godsnamen gevolgd door een geografische aanduiding 
relateert aan tempels verbonden aan handelsmissies in de genoemde plaats. Zie M. silver (1995, 32-
33). Wanneer deze interpretatie juist is, zou zij het bestaan van israëlitische handelsmissies in onder 
meer edom bevestigen. hoewel s.l. allen meent dat godennamen gevolgd door een geografische aan-
duiding onderscheiden goden aanwijzen in het oude nabije oosten, houdt hij er rekening mee dat 
waar het israël betreft het om één en dezelfde godheid zou kunnen gaan. er is immers geen tekst ge-
vonden die melding maakt van JhWh met twee verschillende plaatsnamen. Met name het voorkomen 
van een godennaam gevolgd door twee verschillende geografische namen binnen één integrale tekst, 
bewijst in zijn optiek dat de geografische namen dienen ter onderscheiding van de verschillende goden. 
s.l. allen (2011, 399).

60 Zie J.M. golden (2009, 102). het uit fenicië afkomstige aardewerk in hazor stamt uit de iJzertijd i, en 
toont een doorgaande lijn van contacten tussen israël en fenicië.
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te vinden vanuit ugarit in de godenwerelden van fenicië en israël. fenicië 
vertoont in religieus opzicht duidelijke overeenkomsten met ugarit. Zo zijn 
meerdere goden uit ugarit bekend in fenicië. g.e. Markoe noemt onder meer 
de goden el, baäl safon, resjef en baäl sjamem, die ook bekend kan zijn ge-
weest als haddu. verder noemt Markoe baälat, en merkt daarbij op dat zij 
overeenkomst vertoont met de godin ʿanatu.61 De structuur van de goden-
wereld wordt gevormd door een hoogste godenpaar dat uit zowel een man-
nelijke als vrouwelijke godheid bestaat, waarbij is op te merken dat astarte 
als hoogste godin in de steden tyrus en sidon figureert en baälat in byblos.62 
De godenwereld, die wordt geleid door een hoogste godenpaar, vertoont 
overeenkomst met de uit ugarit bekende godenwereld die onder leiding 
stond van het hoogste godenpaar ilu en aṯiratu. De overeenkomst in struc-
tuur van de godenwereld uit ugarit en fenicië en de goden die in beide go-
denwerelden voorkomen, kan rond de overgang van de late bronstijd naar 
de vroege iJzertijd worden verklaard als gevolg van beïnvloeding van de 
godsdienst van fenicië door ugarit, of als gevolg van een gemeenschappelijk 
gedeeld cultureel en religieus substratum. binnen het kader van deze studie 
is het niet van belang een keuze te maken tussen beide genoemde opties. We 
concluderen dat gesproken kan worden van continuïteit in cultureel en reli-
gieus opzicht tussen ugarit en fenicië. 

veelvuldige contacten tussen fenicië en israël hebben plaatsgevonden, 
waardoor invloeden vanuit ugarit indirect kunnen hebben bijgedragen aan 
de vorming van israëls religieuze traditie. We bezien nu enkele overeenkom-
sten in de godenwerelden van ugarit en israël. in de eerste plaats vallen de 
overeenkomsten op in godennamen in ugarit en in israël, zoals ilu/el, 
aṯiratu/asjera, baʿlu/baäl en ʿaṯtartu/astarte. De overeenkomst tussen de 
namen van de hoogste goden ilu en el maakt het aannemelijk dat de ilu-tra-
ditie uit ugarit een belangrijke voedingsbodem is geweest voor de voorstel-
lingen van israël met betrekking tot el, en JhWh.63 

61 Zie g.e. Markoe (2000, 116). ook c. bonnet wijst op de vele overeenkomsten tussen ugarit en fenicië. 
Zie c. bonnet (2010, 42, 176).

62 Zie g.e. Markoe (2000, 116). voor een verdere bespreking van de structuur van de fenicisch godenwe-
reld en godenparen die de hoogste goden in een stadstaat vormden, zie c. bonnet (2010, 50-57). het 
belang van de hoogste godinnen in de godenwereld is volgens bonnet daarin gelegen dat zij de bron 
van de koninklijke macht vormen. bonnet verwijst hierbij naar ugarit: ‘Man darf nicht vergessen dass 
in ugarit die göttin ašera den kronprinsen an ihrer brust stillte.’ c. bonnet (2010, 53).

63 Zie M. Dijkstra (1995, 55-60). Dijkstra ziet restanten van de kanaänitische-israëlitische el in oude namen 
als el israël (Psalmen 68.36) en el Jesurun (Deuteronomium 33.26). Meerdere auteurs wijzigen de Ma-
soretische vocalisatie van Deuteronomium 33.26 en vertalen ‘god van Jesurun’, waarbij opgemerkt 
wordt dat met de naam Jesurun israël wordt aangeduid. Dijkstra geeft zelf geen argumenten waaruit 
kan blijken dat el Jesurun een oude godennaam is. Zie M.J. Mulder (1982, 1074), P.c. craigie (1976, 
402-403) en, blijkens vertaling, s. beyerle (1997, 297).
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overeenkomsten in metaforisch taalgebruik met betrekking tot de godheid 
in ugarit en israël, zoals beschreven en geanalyseerd door M.c.a. korpel, 
wijzen op een nauwe betrokkenheid tussen de voorstellingen omtrent de 
goden in ugarit en in israël. Wel constateert M.c.a. korpel dat de mate van 
overeenkomst in metaforisch taalgebruik hoger is in de oudere teksten van 
de hebreeuwse bijbel. Deze constatering brengt korpel tot de conclusie dat 
de religie van israël aanvankelijk niet veel verschilde van die van andere ka-
naänieten, maar was gedifferentieerd van deze achtergrond door een funda-
menteel religieus schisma.64  

overeenkomst tussen de religieuze traditie van ugarit en israël kan ook 
worden vastgesteld bij het gebruik van de titel aʾb (vader) voor JhWh, die 
buiten israël uitsluitend bekend is uit ugarit, waar de titel gebruikt wordt in 
relatie tot ilu.65 verder wordt ilu geportretteerd als ‘de goedwillende’ (lṭpn) 
en ‘de goedaardige’ (pid). Deze tekening vertoont gelijkenis met de tekening 
van JhWh als de genadige, de lankmoedige en overvloedige in goedheid.66 

naast deze overeenkomsten die betrekking hebben op de godenwereld, 
zijn kort enkele elementen te noemen uit de religieuze traditie van israël die 
wijzen op opname van religieuze elementen uit ugarit. in de beschrijving van 
de oergeschiedenis in de hebreeuwse bijbel vallen overeenkomsten op met 
beschrijvingen uit meerdere contemporaine culturen, zoals een aanvankelijke 
oervloed vóór de schepping, schepping door woord of gedachte alleen, de 
schepping van de mens voorafgaand aan de schepping van andere levende 
wezens, en de visie dat de mens meer dan enig ander geschapen wezen de 
fysieke en spirituele uitnemendheid van de goden weerspiegelt. specifieke 
parallellen in beschrijvingen uit ugarit kunnen worden gevonden in mense-
lijke voortplanting als troost bij het verlies van onsterfelijkheid, de locatie van 
eden nabij de oorsprong van de eufraat en de tigris, en de titel ‘moeder van 
al het leven’ voor adammu’s vrouw kubaba in ugarit,67 die ook wordt toe-

64 M.c.a. korpel (1990, 622-624). Wel moet opgemerkt worden dat het onderzoek van korpel vooral syn-
chronisch van aard is, en zij slechts op een aantal momenten de teksten van de hebreeuwse bijbel dia-
chronisch onderzoekt. Zelf geeft ze aan dat de door haar diachronisch bestudeerde teksten voldoende 
bewijs leveren voor haar stelling dat israëls godsdienst aanvankelijk sterke gelijkenis vertoonde met 
die van de overige kanaänieten en in een latere fase hiervan werd onderscheiden.

65 Zie W. herrmann (1995, 532).
66 W. herrmann wijst op teksten als exodus 34.6, Jona 4.2, Joël 2.13, Psalmen 86.15, Psalmen 103.8, Psal-

men 145.8 en nehemia 9.17. Zie W. hermann (1995, 531). Zie ook k. koch (2007b, 16).
67 adammu wordt door M.c.a. korpel en J.c. de Moor op basis van teksten uit ugarit (ktu 1.107 en 

ktu 1.100) omschreven als het goddelijke prototype van de mensheid. in tegenstelling tot adam uit 
de hebreeuwse bijbel, is hij niet de eerste zondaar. hij wordt gebeten door de slang die de boom van 
het leven bewaakte. Deze beet betekende een bedreiging voor het eeuwige leven. De uiteindelijke ‘op-
lossing’ wordt gevonden in voortplanting. De oorspronkelijke moedergodin kubaba deelde in het lot 
van haar echtgenoot (een echtelijke relatie tussen adammu en kubaba kan worden verondersteld op 
grond van ktu 1.179). Zie M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2015, 28, 58, 84-85).
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gekend aan eva.68 verder is voor het boek genesis te wijzen op overeenkom-
sten in gezinspiëteit in ugarit en de aartsvadergeschiedenissen in de he-
breeuwse bijbel. Deze overeenkomsten worden met name aangetroffen in 
zegen en bescherming die de godheid geeft.69 

Meerdere overeenkomsten tussen de godsdienst van ugarit en de gods-
dienst van israël zijn te noemen. een vollediger overzicht hoeft hier niet te 
worden geboden.70 bovengenoemde voorbeelden laten zien dat de religieuze 
cultuur in israël opvallende overeenkomsten vertoont met de religieuze cul-
tuur in omliggende landen en culturen, in het bijzonder met die in ugarit.  

De vraag of deze overeenkomsten en parallellen tussen ugarit en israël in 
religieuze teksten en in de godenwereld te duiden zijn als beïnvloeding van 
israël door ugarit is niet definitief te beantwoorden. Met betrekking tot tek-
sten dienen we onderscheid te maken tussen de ontstaanstijd van de tekst en 
de tekst, zoals deze wordt aangetroffen in de hebreeuwse bijbel. Wanneer 
een tekst in de huidige redactie aan een bepaalde historische periode wordt 
gelieerd, blijft de ontstaansgeschiedenis van deze tekst mogelijk verborgen. 
over de ontstaansgeschiedenis van teksten uit de hebreeuwse bijbel die spre-
ken over schepping en oergeschiedenis is tot op heden geen consensus be-
reikt. verder konden teksten, overgeleverd uit verwante culturen, worden 
aangepast. Deze vrijheid van schrijvers in het oude nabije oosten compli-
ceert een reconstructie van beïnvloeding van teksten uit israël door teksten 
uit ugarit. echter, al kan beïnvloeding niet als bewezen worden gezien, de 
vele parallellen en overeenkomsten geven voldoende redenen om beïnvloe-
ding van teksten uit israël door teksten uit ugarit als reële optie en waar-
schijnlijk te bezien. 

beïnvloeding van israël door ugarit is ondanks chronologische en geogra-
fische distantie tussen beide culturen mogelijk gebleken. een overbrugging 
van genoemde distanties kan bij een verondersteld etnisch discontinuüm tus-
sen ugarit en israël worden gevonden in fenicië, dat zelf op meerdere gebie-
den openstond voor beïnvloeding vanuit ugarit. bij het schetsen van deze 

68 M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2015, 2). b. becking stelt voor de titel ‘moeder van het leven’ te zien als 
aanduiding voor eva als beschermvrouw van het leven. Zij is degene die de tuin heeft te bewaken tegen 
verstorende invloeden. Deze interpretatie geeft een goede verklaring voor het gebruik van genoemde 
uitdrukking in de piramidetekst uit het graf van farao oenas uit de vierentwintigste eeuw v.chr. in 
deze tekst verwijst de titel naar de godin rīr-rīr die de farao moet beschermen tegen het kwaad dat bin-
nendringende slangen zouden kunnen aanrichten, waardoor oenas’ overtocht naar ‘de andere oever’ 
in gevaar kan worden gebracht. Zie b. becking (2012). voor een samenvatting van de vele overeenkom-
sten tussen ugarit en israël in de beschrijving van de oergeschiedenis, zie M.c.a. korpel en J.c. de Moor 
(2015, 177-180). korpel en De Moor gaan ervan uit dat de overeenkomsten laten zien dat ugaritisch/ka-
naänitisch materiaal over de oorsprong van de mensheid is geïncorporeerd in de hebreeuwse bijbel.

69 Zie M. Dijkstra (1995, 55-60) en k. van der toorn (1996, 255-265).
70 Meer voorbeelden van overeenkomst tussen ugarit en israël noemt n. Wyatt (2002).
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overbrugging wil geenszins de suggestie zijn gewekt dat alle overeenkomsten 
tussen ugarit en israël via fenicië tot stand zijn gekomen. het gaat om het 
aanduiden van een mogelijkheid, waardoor verbondenheid tussen israël en 
ugarit kan hebben bestaan. 

bij de beantwoording van de vraag naar eventuele indirecte beïnvloeding 
van israëls godsdienst vanuit fenicië dienen we ook de verschillen tussen 
beide godsdiensten te betrekken. het meest relevante verschil in het kader 
van deze studie is de gearticuleerde positie van astarte binnen de fenicische 
godsdienst tegenover haar marginale positie binnen de religieuze teksten van 
ugarit. Dit verschil correspondeert met een duidelijk afgenomen belang van 
de uit ugarit bekende godin aṯiratu ten gunste van astarte in fenicië.71 fi-
gurines van staande en naakte godinnen uit fenicië kunnen worden verbon-
den met astarte als moedergodin en hebben een fenicische oorsprong. 
Wanneer identificatie van deze figurines met astarte juist is, demonstreren 
zij het belang van astarte. naast deze figurines zijn ook figurines gevonden 
die naakte vrouwen uitbeelden, die hun borsten met hun handen vasthouden. 
Mogelijk zijn deze eveneens verbonden met astarte. echter, deze figurines 
hebben hun oorsprong in noord-syrië.72 identificatie van deze figurines met 
astarte is mogelijk maar niet bewezen. evengoed kan gedacht worden aan 
een andere godin, wellicht bekend uit een noord-syrische godenwereld. fe-
nicië staat in de syrische religieuze traditie van de late bronstijd, waarvan 
ook ugarit deel uitmaakte. naast verbondenheid met deze traditie is even-
eens eigen ontwikkeling zichtbaar.  

De importantie van het verschil in positie in de godenwereld tussen astarte 
en aṯiratu/asjera kan worden gerelativeerd. fenicische bronnen geven as-
tarte een centrale rol binnen het pantheon, ten koste van aṯiratu.73 tegelijker-
tijd is het opvallend dat in de kirta-legende uit ugarit gerefereerd wordt aan 
een heiligdom van aṯiratu in tyrus. Wanneer de kirta-legende hierin de his-
torische realiteit weerspiegelt, kan de positie van astarte binnen de fenicische 
godenwereld worden geïnterpreteerd als een regionaal accent of historische 
ontwikkeling binnen een gemeenschappelijke culturele en religieuze basis. 

71 Zie c.bonnet (2010, 177).
72 Zie g.e. Markoe (2000, 124-125).
73 onder fenicische bronnen versta ik hier de inscripties uit de tiende tot de tweede eeuw v.chr., en het 

werk van Phylo van byblos, dat is overgeleverd in citaten in Praeparatio evangelica van eusebius van 
ceasarea, geschreven in de vierde eeuw n.chr. recent onderzoek heeft aangetoond dat eusebius wel-
iswaar een duidelijk doel had met zijn werk, maar hij wel een betrouwbare weergave biedt van de lo-
kale religieuze traditie. Zie c. bonnet (2010, 25-29). s. ribichini wijst ook op de betrouwbaarheid van 
de beschikbare bronnen met betrekking tot de geschiedenis en religie van fenicië, maar wijst wel na-
drukkelijk op wijzigingen die door Phylo zijn aangebracht, zoals het verwijderen van de goddelijke 
status van de elementen uit de fenicische beschrijving van de wording van de kosmos. Zie s. ribichini 
(2008, 284, 286-287).
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Deze verschuiving heeft zich gerealiseerd ten minste voordat de bronnen 
waaruit we de fenicische religie verder kennen, werden vastgelegd. c. bon-
net veronderstelt dat het proces waarbij astarte haar positie binnen de feni-
cische godenwereld heeft ingenomen ten koste van asjera heeft 
plaatsgevonden vanaf 1200 v.chr.74 Wanneer we deze tekening van de histo-
rische ontwikkeling van de fenicische godenwereld overnemen, zien we dat 
de opmerking uit het kirta-legende over een heiligdom van aṯiratu in tyrus 
historisch betrouwbaar kan zijn. 

 
2.3.2 Ugarit en Israël: een etnisch continuüm 

in de voorafgaande paragraaf is uitgegaan van een voorstelling waarbij israël 
zich als nieuwkomer en buitenstaander heeft gevestigd in kanaän. om de 
huidige studie van belang te laten zijn voor onze kennis van de godin asjera, 
diende gezocht te worden naar verbindingen om de eventuele chronologische 
en geografische afstand tussen ugarit en israël te overbruggen. De vraag die 
in deze paragraaf beantwoord dient te worden is of ugarit en israël wel als 
twee onderscheiden etnische identiteiten dienen te worden gevisualiseerd. 
Men kan de positie verdedigen dat beide deel uitmaakten van een gemeen-
schappelijke etnische identiteit en daarmee ook deel uitmaakten van een  
gemeenschappelijke culturele identiteit. Wanneer beide tot een gemeenschap-
pelijke culturele identiteit hebben behoord, is het te veronderstellen dat er 
een continuüm is tussen aṯiratu en asjera.  

De vraag naar een gemeenschappelijke etnische identiteit tussen israël en 
kanaänitische volkeren, is mede opgekomen vanuit de oudtestamentische 
wetenschap. in de huidige oudtestamentische wetenschap wordt de histori-
sche betrouwbaarheid van het beeld van israël als buitenstaander en nieuw-
komer in het land kanaän aan het begin van de iJzertijd in kanaän ter 
discussie gesteld. Deze kritische houding ten aanzien van israëls intocht in 
kanaän wordt gevoed vanuit analyse van teksten uit de hebreeuwse bijbel 
die deze gebeurtenis beschrijven en analyse van de materiële overblijfselen 
uit de late bronstijd en de vroege iJzertijd.75 teksten uit de hebreeuwse bijbel 

74 Zie c. bonnet, (2010, 177). overigens merk ik wel op dat ik bij bonnet geen directe bewijzen heb kunnen 
vinden voor een verering van aṯiratu/asjera in fenicië in de late bronstijd. Ze lijkt deze verering te 
veronderstellen op grond van haar axioma dat ugarits religie een ‘vorfahr’ is van de godsdienst in fe-
nicië. Zie c. bonnet (2010, 175).

75 auteurs verschillen in hun antwoord op de vraag in welke mate de teksten die spreken over het ont-
staan van israël historische informatie bevatten. a.e. killebrew is van mening dat de teksten die spre-
ken over een exodus uit egypte een algemene lijn weergeven die past binnen het milieu van de late 
bronstijd in kanaän. Details tonen echter een veelheid aan historische lagen en een complexe redactie, 
die haar ervan overtuigen dat de tekst meerdere historische gebeurtenissen bevat die in één gebeurtenis 
zijn ineengeschoven. voor zover de teksten de intocht van israël in kanaän beschrijven, sluit killebrew 
zich aan bij de visie dat het boek Jozua weinig betrouwbare historische informatie bevat. Zie a.e. kil-
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die spreken over een intocht van het volk israël in het land kanaän worden 
veelal gedateerd in of rond de periode van de babylonische ballingschap, en 
worden geacht meer te reflecteren van de ontstaanstijd van de teksten dan 
van de beschreven tijdsperioden. De materiële overblijfselen uit het begin van 
de iJzertijd vertonen, naast verschillen, veel overeenkomsten met de materiële 
cultuur uit de late bronstijd,76 waaruit wordt afgeleid dat er sprake is van et-
nische continuïteit onder de bevolkingsgroepen in kanaän tussen de late 
bronstijd en de vroege iJzertijd.77 

voor de beantwoording van de vraag of ugarit en israël gerekend kunnen 
worden tot een gemeenschappelijke etnische identiteit dient het begrip etni-
sche identiteit nader te worden omschreven. J.c. Miller wijst op meerdere 
trends binnen het onderzoek naar etniciteit. binnen deze trends is het van be-
lang vast te stellen dat etniciteit een dynamisch en sociaal geconstrueerd fe-
nomeen is, waarmee een groepsidentiteit zowel in relatie tot anderen als in 
oppositie tot anderen wordt vastgesteld. De grenzen waarmee etniciteit wordt 
afgebakend zijn niet absoluut, en buitenstaanders kunnen toetreden tot een 
etniciteit.78 na de korte schets van trends in het huidige onderzoek naar etni-
sche identiteit merkt Miller op dat etnische identiteit niet verward dient te 
worden met raciale, religieuze, nationale, culturele of andere vormen van so-
ciale collectiviteiten. als distinctief voor etnische identiteit noemt Miller de 
existentie van een ‘perceived common ancestry’.79 Deze in mijn optiek nood-
zakelijke belijning limiteert in belangrijke mate de bruikbaarheid van de ar-
cheologie voor de vraag naar een gemeenschappelijke etnische identiteit van 
ugarit en israël. overeenkomsten in materiële cultuur, bestudeerd in de ar-
cheologie, kunnen verbinding met eenzelfde culturele norm signaleren. Deze 
verbinding betekent echter nog geen gemeenschappelijke etniciteit, al kan 
deze zeker present zijn. De existentie van een ‘perceived common ancestry’ 

lebrew (2005, 150-156). e.a. knauf meent dat de historische informatie uit het boek Jozua duidelijk een 
latere periode vertegenwoordigt en geen weergave is van de historische situatie in het Midden oosten 
bij de overgang van de late bronstijd naar de iJzertijd. Zie e.a. knauf (2010a). ook het boek rechters 
biedt in zijn optiek weinig historisch betrouwbare informatie uit genoemde culturele overgangstijd. 
Zie e.a. knauf (2010b).

76 voor overeenkomsten in materiële cultuur tussen de late bronstijd en de iJzertijd, zie J.M. golden (2009, 
223-228). 

77 Zie voetnoot 50 voor een kort overzicht van posities met betrekking tot het ontstaan van de etniciteit 
israël, met literatuurverwijzing. 

78 Zie J.c. Miller (2008, 171-174). in deze lijn ook D. hu (2013, 372).
79 J.c. Miller neemt daarbij het criterium van het als gemeenschappelijk ervaren voorouderschap als on-

derscheidend voor etnische identiteit over van k.l. sparks. Zie J.c. Miller (2008, 175). n.k. gottwald 
spreekt over een gezamenlijke geschiedenis, cultuur en waarden als uiting van een gedeelde (etnische) 
identiteit. Zie n.k. gottwald (2007, 29). gottwalds visie wijkt niet significant af van die van sparks en 
Miller. een gedeelde geschiedenis of voorouderschap zal veelal leiden tot een zekere mate van over-
eenstemming in cultuur en waarden. 
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impliceert wel een gedeelde etniciteit. De confirmatie of ontkenning van een 
‘perceived common ancestry’ tussen ugarit en israël, of tussen kanaän en is-
raël – indien ugarit gezien wordt als behorend bij kanaän – kan slechts ge-
schieden op grond van teksten. hoewel de hebreeuwse bijbel teksten bevat 
die een voorouderschap beschrijven of reconstrueren, kunnen deze niet wor-
den vergeleken met een verondersteld voorouderschap in ugarit of kanaän, 
daar deze teksten uit laatstgenoemde culturen tot op dit moment ontbreken.  

op grond van twee teksten uit de hebreeuwse bijbel kan de vraag gesteld 
worden of deze zelf geen gemeenschappelijk voorouderschap veronderstellen 
met volken uit kanaän of, meer in het algemeen, met volken uit het oude 
nabije oosten. genesis 11.31-12.4 maakt duidelijk dat abram geroepen wordt 
uit ur der chaldeeën, gelegen in het zuidoosten van het toenmalige Meso-
potamië. tegelijkertijd benadrukt de roeping van abram eerder afzondering 
dan verwantschap.  

Deuteronomium 26.5 zou eveneens op een mogelijke genealogische ver-
wantschap kunnen wijzen. volgens a. berlejung kan Deuteronomium 26.5 
samen gelezen worden met genealogieën uit het boek genesis, waarin even-
eens een relatie wordt gelegd tussen israëlieten en arameeërs. Deze teksten 
zijn, in haar optiek, afkomstig uit de exilische tijd en construeren een fictieve 
verwantschap. Deze fictieve verwantschap zou binnen de historische context 
van deportatie naar een aramees gebied, relaties met de lokale bevolking heb-
ben begunstigd. bovendien had het noordelijke rijk israël vóór de deportatie 
al langere tijd te maken met aramese aanwezigheid op zijn eigen grondgebied. 
De fictieve verwantschap betekende eveneens dat de israëlieten zichzelf zagen 
als nieuwkomers die met de verovering kanaän waren binnengekomen. Deze 
interpretatie zal eveneens een punt van herkenning hebben kunnen oproepen 
bij de aramese bevolking waartussen het volk israël nu woonde.80  

De tekst als zodanig bevestigt een historische verwantschap tussen de ara-
meeërs en de israëlieten. Deze verwantschap hoeft – ook wanneer een late 
datering voor genoemde tekst dient te worden aangenomen – niet als fictief 
te worden gezien. arameeërs waren ten minste vanaf de elfde eeuw v.chr. 
bekend in de eufraatvallei en reeds in de dertiende eeuw v.chr. in boven Me-
sopotamië,81 het gebied waaruit abram volgens de hebreeuwse bijbel afkom-
stig is. verder is het woord ‘aram’ reeds vanaf het derde millennium v.chr. 
bekend.82 Duidelijk is wel dat in genoemde teksten uit de hebreeuwse bijbel 
verwantschap met de volken uit kanaän wordt uitgesloten. ondanks de ver-

80 Zie a. berlejung (2013, 61-68) en (2014, 362-465).
81 Zie e. lipiński (2013, 123).
82 Zie J.r. lundbom (2013, 726).
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wantschap die Deuteronomium 26.5 legt tussen de israëlieten en de ara-
meeërs, is het discutabel of de tekst zelf de betekenis van de term arameeër 
wel in etnische zin gebruikt. Deuteronomium 26.1-11 beschrijft het brengen 
van het offer van de eerstelingen. Daarbij erkent de israëliet dat het land dat 
hij bezit en de opbrengst daarvan een gave is van JhWh. het karakter van 
land en opbrengst als gave wordt onderstreept door de vorming van het con-
trast in vers 5: de voorvader was een ‘nomade zonder vaderland’.83  

hoewel genealogisch verwantschap in genoemde teksten niet is uitgeslo-
ten, lijkt genesis 11-12 israël als natie te onderscheiden van andere volken, 
en tekent Deuteronomium 26.5 vooral een agrarisch-religieuze levenswijze. 

nu vaststelling van etnische identiteit tussen de bevolkingsgroepen uit 
ugarit en israël op grond van een uit teksten gebleken ‘perceived common 
ancestry’ niet zonder complicaties mogelijk is, en verwantschap met kanaäni-
tische volken in de hebreeuwse bijbel niet wordt bevestigd, dienen we  
opnieuw de materiële overblijfselen te analyseren. De vraag naar een gemeen-
schappelijke etniciteit kan nu slechts worden onderzocht op grond van een 
te veronderstellen relatie tussen etnische identiteit en culturele identiteit. een 
veronderstelde relatie tussen etnische en culturele identiteit kan op meerdere 
wijzen worden gedefinieerd: a) etnische en culturele identiteit vallen samen; 
b) etnische identiteit kan meerdere culturele identiteiten omvatten of c) etni-
sche identiteit kan slechts een deel van een culturele identiteit uitmaken. om 
te kunnen spreken van een culturele identiteit tussen bevolkingsgroepen in 
het oude nabije oosten dienen zij over een systeem te beschikken dat uit ge-

83 vertalingen en interpretaties van ְַאַרִּמי ֹאֵבד in Deuteronomium 26.5 komen niet overeen. Woordenboeken 
geven voor ְאַַרִּמי de vertaling ‘arameeër’. e. klein ziet in ְאַַרִּמי een verwijzing naar inwoners uit syrië 
of Mesopotamië, evenals D.J.a. clines, terwijl l. koehler en W. baumgartner de term vooral betrekken 
op bewoners van de syrische steppe. e. klein (1987, 56), D.J.a. clines (1993, 382-383) en l. koehler en 
W. baumgartner (1994-2000, 89). bijbelvertalingen vertalen de uitdrukking ְַאַרִּמי אֵֹבד op uiteenlopende 
manieren. De hsv geeft ‘verloren syriër’. De nbv vertaalt ‘een zwervende arameeër’.  
f. israel maakt duidelijk dat de term ְאַַרִּמי als toponiem binnen de noordwest-semitische teksten geen 
precieze locatie kan worden toegekend. in israels visie is de term beter als omschrijving van een le-
venswijze te interpreteren. israel citeert met instemming de vertaling uit de Traduzione Italiana in Lingua 
Corrente ‘il mio antenato era un nomade senza patria’. Deze vertaling is overgenomen in de hoofdtekst.  
ook W.g. Dever benadrukt hun levenswijze wanneer hij de arameeërs omschrijft als een van origine 
nomadisch of semi-nomadische groep, afkomstig uit de randen van de syrisch-arabische woestijn, 
(1990, 119). W. brueggemann combineert een etnografische interpretatie met een omschrijving van een 
levenswijze, wanneer hij spreekt over een ‘aramean semi-nomad’. P.c. craigie vertaalt ‘an ailing ara-
mean’. voor J.g. Janzen omvat het woord arameeër reeds het aspect van rondtrekken, en kan het he-
breeuwse אבד beter worden weergegeven als ‘hongerig’. J.r. lundbom erkent de mogelijkheid אבד op 
verschillende manieren te vertalen, maar kiest voor ‘a wandering aramean was my father’, waarbij hij 
in het midden laat of de tekst in het bijzonder naar Jakob verwijst, of naar de drie aartsvaders abraham, 
izak en Jakob gezamenlijk. 
Zie f. israel (2001, 281-283), W. brueggemann (2001, 246), P.c. craigie (1976, 321), J.g. Janzen (1994, 
374) en J.r. lundbom (2013, 726).
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zamenlijk gedeelde symbolen en betekenissen bestaat, die gebruikt worden 
om een gemeenschappelijk gedeeld doel te bereiken.84 Daarbij zal de mate 
van adherentie aan een gemeenschappelijk systeem van symbolen en bete-
kenissen binnen een culturele identiteit kunnen variëren. van belang is ove-
rigens op te merken dat een culturele identiteit door de huidige onderzoeker 
wordt gepostuleerd. het is niet uit te sluiten dat de onderzochte bevolkings-
groepen de nu door de onderzoeker omschreven culturele identiteit zelf an-
ders hebben ervaren.85 

gemeenschappelijke systemen van symbolen en betekenissen zijn zonder 
externe informatie niet zonder meer uit materiële residuen af te leiden. om 
de vraag of ugarit en israël deel hebben uitgemaakt van een gemeenschap-
pelijke culturele identiteit nader te onderzoeken, bezien we zowel overeen-
komsten als verschillen in materiële cultuur van de late bronstijd en de 
iJzertijd. Daarnaast dienen zowel de overeenkomsten als verschillen begrepen 
te worden in relatie tot de in deze tijd en regio voorkomende etnische iden-
titeiten en hun onderlinge relaties. voor kennis met betrekking tot de voor-
komende etnische identiteiten in deze regio zijn we afhankelijk van de ons 
ter beschikking staande teksten uit deze periode en regio. voor kennis van 
de culturele identiteiten uit deze regio en periode zijn we voor een belangrijk 
deel aangewezen op de materiële cultuur.86 culturele en etnische identiteiten 
zijn van elkaar onderscheiden en aan elkaar gerelateerd. afhankelijk van de 
mate van activatie van socio-culturele grenzen kunnen overeenkomsten in 
materiële cultuur en sociale structuur al dan niet wijzen op een gearticuleerde 
onderlinge relatie tussen etnische identiteiten.87 gevonden materiële verschil-

84 Zie r.D. Miller ii (2010, 170).
85 bij het vinden van een verklaring voor overeenkomsten en verschillen in materiële cultuur resoneert 

de discussie tussen ‘processualists’ volgens wie archeologie betrouwbare kennis kan leveren van het 
verleden en ‘postprocessualists’ die deze mogelijkheid ontkennen. volgens deze laatste groep reflecte-
ren theorieën de cultuur van de huidige mens en hebben zij een grote invloed op de vorming van de 
archeologische bevindingen. Zie D. hu (2013, 380-381). een zekere invloed van de huidige cultuur op 
theorieën met betrekking tot onderlinge relaties tussen etniciteiten in het verleden zal niet kunnen wor-
den uitgesloten. echter, deze constatering belet de vorming van theorieën over wederkerige relaties 
tussen etniciteiten uit het verleden niet. het expliciteren van theorieën en de discussie over bijbeho-
rende hypothesen kan de kennis van het verleden objectiveren en verdiepen.

86 De beperking van het gebruik van materiële cultuur voor studie naar etnische identiteiten wordt tref-
fend verwoord door W.g. Dever: ‘at best, we may be able to ascertain some of what people actually 
did, but not what they thought they were doing, much less who they thought they were.’ Zie W.g. 
Dever (1995, 207). in deze lijn merkt n.P. lemche op dat materiële cultuur niet noodzakelijkerwijs over-
eenstemt met etniciteit. eenzelfde materiële cultuur is nog geen bewijs van eenzelfde etniciteit. Zie n.P. 
lemche (2010, 158). in deze lijn ook b.J. stone (1995, 10). Zie verder ook voetnoot 85.

87 activatie van grenzen tussen etnische identiteiten profileert zich in een mindere variatie in culturele 
symbolen, een hogere frequentie van symbolen, meer bewijs van conflict en meer ruimtelijke clustering 
van materiële symbolen. een activatie van grenzen is veelal een respons op bedreigingen die het voort-
bestaan van de groep in gevaar brengen. D. hu (2013, 378).
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len kunnen, afhankelijk van de mate van activatie van grenzen, een gearticu-
leerde scheiding tussen etnische identiteiten reflecteren. 

 
2.3.3 Ugarit en Israël: een etniciteit in ontwikkeling 

in het nu volgende concept schetsen we hoe we zelf de relatie tussen ugarit 
en israël als etnisch continuüm begrijpen. voor de vele overeenkomsten in 
materiële cultuur tussen de late bronstijd in kanaän en de iJzertijd88 kunnen 
twee verklaringen worden gevonden. enerzijds kan uitgegaan worden van 
een culturele eenheid als expressie van een gedeelde etnische identiteit tussen 
de bevolking van de late bronstijd en de iJzertijd. een gedeelde etnische iden-
titeit, waartoe zowel ugarit als israël hebben behoord, kan, zoals reeds op-
gemerkt, door het ontbreken van voorvaderverhalen binnen de kanaänitische 
context, niet worden bewezen. anderzijds kan ter verklaring van voorko-
mende materiële overeenkomsten gedacht worden aan een culturele eenheid 
die onderscheiden etnische identiteiten omvat. Wanneer we hieraan een his-
torische component toevoegen, is een culturele eenheid als product van twee 
onderling gescheiden etnische identiteiten, een gevolg van een proces van 
culturele beïnvloeding waarbij een niet-inheemse groep culturele aspecten 
overneemt van inheemse groepen, en mogelijk eveneens andersom.89 Zo’n 
proces kan worden gekatalyseerd door een verlangen conflicten te mijden of 
te reduceren,90 maar evenzeer door het delen van een gezamenlijke klimato-
logische en geografische omgeving. Door een dergelijk proces van beïnvloe-
ding ontstaat een culturele identiteit die niet uitsluitend uiting is van etnische 
continuïteit, maar van een complex historisch proces waarin diverse etnische 
identiteiten bewust of onbewust een wijze van samenleven zoeken. De inten-
siteit en snelheid van vermenging neemt toe naarmate de fysieke distantie 
tussen de groepen gereduceerd wordt. regionale verschillen in de mate van 
overeenkomst in materiële cultuur kunnen op deze wijze worden begrepen.91 

88 Zie voor literatuur met betrekking tot materiële overeenkomsten tussen de late bronstijd en de iJzertijd 
voetnoot 76.

89 voor een reconstructie van een dergelijke proces bij de filistijnen, zie J. uziel (2007). terzijde constateren 
we dat in het onderzoek naar de (godsdienst)geschiedenis van israël de mogelijkheid van culturele 
beïnvloeding tussen onderscheiden etnische identiteiten en de vorming op grond van culturele beïn-
vloeding van een nieuwe etnische identiteit, zoals dit door uziel voor de filistijnen is uitgewerkt, tot 
op heden te weinig wordt verdisconteerd.

90 Zie J. uziel (2007, 170).
91 het veronderstellen van een dergelijk historisch proces relativeert de tegenstelling in de constructivis-
tische en essentialistische benadering van etnische identiteit onder sociologen. volgens n.P. lemche 
ziet de constructivistische benadering etnische identiteit voornamelijk als een product van menselijke 
handelingen, terwijl de essentialistische benadering zich richt op de acteurs. Zie n.P. lemche (2012, 
14).
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het is niet ondenkbaar in een proces van toenemende gedeelde culturele 
identiteit de wortels te zien van een zich nieuw vormende etnische identiteit. 

De continuïteit van de culturele identiteit van ugarit en israël rond de over-
gang van de late bronstijd naar de vroege iJzertijd in kanaän is mijns inziens 
het best te begrijpen als resultaat van een historisch proces waarbij een niet 
inheemse – maar wel semitische – bevolkingsgroep zich in kanaän heeft ge-
vestigd, en participeerde in een proces van culturele vermenging en trans-
formatie,92 een proces dat door ray Jr. wordt aangeduid met de term 
‘symbiose’.93 culturele vermenging en transformatie zijn echter niet ongeli-
miteerd. culturele vermenging wordt begrensd door enkele constante facto-
ren die van fundamenteel belang worden geacht door de groepen mensen 
die zich tot het volk israël rekenden. th.D. Petter accepteert, op grond van 
analyse van enkele teksten uit de hebreeuwse bijbel, het Jahwisme als essen-
tialistisch kenmerk van deze etnische identiteit. Wel maakt hij tevens duide-
lijk dat ook mensen van buiten deze etnische identiteit konden toetreden tot 
deze groep en dat tevens de onderlinge cohesie, als gevolg van het Jahwisme, 
binnen deze etnische identiteit niet overal en altijd even vastomlijnd was.94 
Petter gaat ervan uit dat het Jahwisme, als essentialistisch kenmerk, één van 
de concurrerende sociale stromingen binnen oud-israël was, die in wisse-
lende mate de etnische identiteit vorm gaven. De contributie van de studie 
van Petter aan de huidige discussie is daarin gelegen dat hij laat zien dat ook 
essentialistische kenmerken van etnische identiteit een dynamisch karakter 
dragen, en het signaleren van het Jahwisme als separerend kenmerk tussen 
de etnische identiteit van de kanaänieten en die van israël.95 naast vermen-
ging hebben we in een historisch proces te rekenen met transformatie van be-
staande tradities die als essentialistisch kenmerk binnen een etnische 
identiteit hebben gefunctioneerd. transformatie vindt plaats in een proces 
van overdracht en revitalisering met het oog op een nieuwe historische con-
text waarbinnen een etnische identiteit leeft.96 

92 M. Weippert beschrijft de historische overleveringen van israël in de boeken genesis-koningen onder 
het gezichtspunt dat israël niet autochtoon is in kanaän, en het land als centraal heilsgoed. Zie M. 
Weippert (1973). De centrale positie die door deze gedachte wordt ingenomen in de beschrijving van 
de geschiedenis van het volk israël, is een sterk argument ter verdediging van de positie dat israël een 
etniciteit moet zijn die van buiten kanaän is gekomen.

93 Zie P.J. ray Jr. (2008, 93).
94 Zie th.D. Petter (2014, 56-74). Petter analyseert het begrip ḥesed als aanduiding van loyaliteit met JhWh 
en met elkaar. Daaropvolgend analyseert hij rechters 5 (lied van Debora) en het boek ruth.

95 Met th.D. Petter constateren we dat het Jahwisme een distinctieve eigenschap is geweest tussen kanaän 
en israël. Zie th.D. Petter (2014, 73-74).

96 Zie a.-M. Wetter (2015, 21).
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Wanneer we uitgaan van een historisch proces, als hierboven weergegeven, 
wordt recht gedaan aan de overeenkomsten in materiële cultuur tussen uga-
rit/kanaän en israël, en verschillen in religie, zoals gereflecteerd in enkele  
– zo mogelijk uit later tijd stammende – teksten uit de hebreeuwse bijbel, naast 
de specifieke voorouderverhalen.97 Deze niet-inheemse bevolkingsgroep heeft 
in kanaän bestaan naast kanaänitische bevolkingsgroepen. gedurende de 
tijd die volgde op de vestiging van israël in kanaän heeft er culturele ver-
menging plaatsgevonden met de cultuur van de inheemse volken.98 Deze ver-
menging kan hebben bijgedragen aan de vorming van een gemeenschap- 
pelijke culturele identiteit waardoor er tevens gesproken kan worden over 
een gemeenschappelijke etnische identiteit tussen ugarit en israël, in de be-
tekenis die J.c. Miller aan etnische identiteit toekent.99 een mogelijk aanvul-
lende indicatie van het bestaan van een afzonderlijke etnische identiteit israël 
is te vinden in de vermelding van israël op de stèle van Mernepta, al geven 
meerdere auteurs aan deze vermelding te lezen als beschrijving van een et-

97 Deze interpretatie vindt veel overeenkomsten met gangbare visies op de relatie tussen de kanaänieten 
en israël, maar wijkt daarvan af door uit te gaan van een onderscheiden etnische identiteit. We ver-
melden twee auteurs die een onderscheiden etnische identiteit tussen kanaän en israël nadrukkelijk 
ontkennen. k. van der toorn gaat ervan uit dat tussen de israëlieten en de kanaänieten geen etnische 
verschillen zijn te constateren. e. bloch-smith laat zien dat in de archeologie geen etnische distinctieve 
eigenschappen zijn te vinden tussen kanaänieten en israëlieten, maar dat deze mogelijk wel gevonden 
kunnen worden in de godsdienst. in religieus opzicht is er tussen kanaän en israël veel verwantschap 
te constateren, zoals boven reeds opgemerkt. Zie k. van der toorn (1996, 184-187), e. bloch-smith (2003, 
411, 424).

98 Dna-onderzoek toont dat hedendaagse joden genetisch nauw verwant zijn aan Druzen en libanezen, 
hetgeen zou kunnen wijzen op een genetische verwantschap, die zou kunnen duiden op een etnische 
identiteit in biologische zin, tussen israël en de kanaänieten. a.J. brody en r.J. king wijzen erop dat 
nader onderzoek nodig is om migratiestromen rond het eind van de late bronstijd en de herkomst van 
israël nader vast te stellen. Zie a.J. brody en r.J. king (2013, 934). Mogelijk kan dit onderzoek een ant-
woord geven op de vraag of israël als volk (etniciteit in klassieke betekenis van genealogische ver-
wantschap) is voortgekomen uit de kanaänieten uit de late bronstijd, een andere oorsprong heeft, en 
in hoeverre zij zich mogelijk met de kanaänieten heeft vermengd.

99 Deze reconstructie vertoont overeenkomst met killebrew’s ‘mixed multitude theory’, maar wijkt ervan 
af door de vermenging te beperken tot culturele vermenging (constructivistische benadering van etni-
sche identiteit), terwijl killebrew ook spreekt van etnische vermenging (essentialistische benadering). 
Zie a.e. killebrew (2005, 8-9, 184-185), die overigens spreekt van ‘primordial’ en ‘circumstancial’ be-
naderingen van etniciteit. Deze benaderingen komen overeen met de in voetnoot 91 benoemde essen-
tialistische en constructivistische benadering. ook th.e. levy en a.f.c. holl gaan bij hun reconstructie 
van de etnogenesis van israël uit van een essentialistische benadering van etniciteit. Diverse etniciteiten 
gaan in een dynamisch proces van sociale interactie tussen diverse etnische groepen op in een nieuw 
volk. Zie th.e. levy en a.f.c. holl (2002, 113).
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nische groep afkomstig uit kanaän.100 tegenover deze visies merken we op 
dat de etnische identiteit israël, ondanks meerdere culturele banden met ka-
naänieten, op sommige momenten ook als onderscheiden werd gezien. 

 
2.3.4 Ugarit en Israël: samenvatting 

in bovenstaande paragrafen zijn twee lijnen zichtbaar geworden met betrek-
king tot de vraag naar de relatie tussen aṯiratu en asjera. enerzijds kan indi-
recte beïnvloeding van israëls godsdienst door ugarit aannemelijk worden 
geacht. De overbrugging tussen beide culturen en religies kan worden ge-
vonden in fenicië. De bestaande verschillen en eigen accentueringen van de 
godsdiensten van ugarit, fenicië en israël, kunnen wellicht worden verklaard 
door uit te gaan van regionale accenten binnen een gemeenschappelijke basis. 
De vraag of de ugaritische godenwereld verbonden is geweest met de israë-
litische kan nu affirmatief worden beantwoord. Met deze constatering mag 
worden vastgesteld dat er sprake kan zijn van een zekere mate van continuï-
teit tussen beide godinnen. Daarmee is ook het kader gegeven waarbinnen 
teksten die spreken over aṯiratu gebruikt kunnen worden om de karakterei-
genschappen te reconstrueren van de in israël voorkomende godin asjera.  

anderzijds mogen we uitgaan van een gemeenschappelijke culturele iden-
titeit als een vruchtbaar cultureel substratum voor latere beïnvloeding vanuit 
fenicië. het is goed denkbaar dat opkomst en verering van asjera in israël geen 
gevolg is van het inbrengen van een nieuw element in de godsdienst van israël. 

100 Zie voor een analyse van de naam israël op de stèle van Mernepta en de consequentie hiervan voor 
het bestaan van een (socio-)etnische identiteit met deze naam k.l. sparks (1998, 94-109), M.g. hasel 
(2004, 80-81), (2008), r.D. Miller ii (2004, 63), l.D. Morenz (2008, 9-10), P.D. im (2010, 77-91) en D. nestor 
(2015). Morenz gaat ervan uit dat de auteur van de overwinningsstèle van Merenpta een volk kan heb-
ben bedoeld in kanaän of in het noorden van kanaän dat kan zijn ontstaan uit bevolking afkomstig 
uit de kanaänitische steden uit de late bronstijd. Dit volk zou zich mogelijk zelf reeds als israël aan-
duiden. bewijs voor deze opmerking geeft Morenz niet. P.D. im meent eveneens dat de sociale identiteit 
israël een uit de kanaänitische steden afkomstige bevolkingsgroep moet zijn geweest. im wijst daarbij 
op het karnak reliëf dat wel met de stèle van Mernepta in verband is gebracht. De afbeelding van de 
strijd tegen een volk zonder versterkte vesting of stad, is mogelijk een afbeelding van de strijd tegen 
israël, dat in de stèle van Mernepta niet het egyptisch determinatief voor stad, maar voor volk mee-
krijgt. het uiterlijk van tegenstander israël is gelijk aan het uiterlijk van de kanaänieten. im lijkt met 
deze interpretatie verder te gaan dan het door hem zelf geschapen theoretisch kader hem toestaat. im 
kiest er nadrukkelijk voor om in zijn studie te spreken van een sociale identiteit. bij zijn opmerking 
dat de groep israëlieten een tribale of militaire groep vormt, die is geworteld in de kanaänieten, maar 
buiten hun stadstaten leeft, verschuift het paradigma van sociale identiteit naar dat van etnische iden-
titeit, dat in zijn optiek overigens een subcategorie is van sociale identiteit. Zie P.D. im (2010, 38, 89-
91). D. nestor beschrijft hoe vooringenomen standpunten met betrekking tot het begrip ‘israël’ de 
interpretatie van de Mernepta-stèle mede bepaalt. voor een datering van de stèle rond 1220 v.chr. in 
plaats van het meer gebruikelijk 1210 v.chr., zie M.h. Wiener (2014). De in het verleden wel geaccep-
teerde visie dat het determinatief voor volk bij de naam israël een verschrijving was, lijkt niet te passen 
binnen het nauwkeurige gebruik van de determinatieven in egyptische contemporaine teksten. Zie 
M.g. hasel (2011).
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beïnvloeding vanuit een verwante cultuur kan hier vooral te zien zijn als een 
nieuwe stimulans. in paragraaf 2.5 zullen we deze lijn nader uitwerken. 

binnen deze reconstructie is er zowel plaats voor continuïteit tussen aṯiratu 
en asjera als discontinuïteit. in de volgende paragraaf geven we enkele illus-
traties van continuïteit en discontinuïteit bij enkele goden in verschillende 
godenwerelden. 

 

2.4 GODEN OPGENOMEN IN DE GODENWERELDEN VAN 
MEERDERE CULTUREN IN HET OUDE NABIJE OOSTEN 

We bezien in deze paragraaf drie goden van wie bekend is, of redelijkerwijs 
mag worden verondersteld, dat zij vanuit de ene godenwereld afkomstig in 
een andere godenwereld zijn opgenomen en willen daarbij met name letten 
op overdracht van eigenschappen en eigen inbreng van de diverse culturen. 
achtereenvolgens bespreken we in paragraaf 2.4.1 de god Jarichu, in para-
graaf 2.4.2 de god Dagan/Daganu/Dagon, en ten slotte in paragraaf 2.4.3 de 
godin astarte. genoemde goden zijn over een langere periode in het oude 
nabije oosten bekend. Daarnaast worden zij in de contemporaine teksten in 
verband gebracht met verschillende culturen. en ten slotte komen zij voor in 
de godsdienstgeschiedenis van israël, zoals deze wordt getekend in de he-
breeuwse bijbel, of aannemelijk te maken is op grond van archeologische 
vondsten. in deze paragraaf bezien we of de overgang van een godheid naar 
een nieuwe, ontvangende cultuur het concept van de godheid zelf beïnvloedt, 
en zo ja in welke mate. Door goden te selecteren die in de israëlitische go-
denwereld een rol hebben gespeeld, brengen we tevens in beeld of israël als 
volk het karakter van de goden voor hun eigen cultuur geschikt maakte en, 
zo ja, welke processen hierbij een rol kunnen hebben gespeeld. het mag wor-
den verondersteld dat vergelijkbare processen van invloed zullen zijn ge-
weest bij een mogelijke opname van de godin aṯiratu als asjera binnen de 
israëlitische godsdienst. 

 
2.4.1 De god Jarichu 

De ugaritische maangod Jarichu is blijkens de etymologie van de naam, van 
West-semitische oorsprong. Jarichu wordt in de ugaritische teksten voorna-
melijk gerelateerd aan vruchtbaarheid,101 voorouderverering van de dynas-

101 Zie g. theuer (2000, 293). theuer wijst voor een betrokkenheid van de maangod Jarichu en vrucht-
baarheid op de teksten ktu 1.24, 1.100 en 1.107. Daarnaast wijst zij op de plaatsing van Jarichu in de 
godenlijst ktu 1.47. een relatie tussen maangod en vruchtbaarheid is ook zichtbaar voor de maangod 
sin, die volgens rs 25.436 het roepen van een koe die een kalf baart hoort, en twee beschermende gees-
ten stuurt. Zie D. arnaud (2007, 75-76) en g. del olmo lete (2014, 77-78).
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tie,102 en ten slotte tevens aan het verkrijgen van orakels.103 naast Jarichu is 
mogelijk in ugarit ook de oud-syrische maangod sjaggaru vereerd. evenals 
Jarichu is sjaggaru verbonden met vruchtbaarheid en geboorte, en tevens met 
de onderwereld.104 het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat essentiële as-
pecten van de cultus van Jarichu in het nabije oosten zijn doorgegeven. g. 
theuer wijst erop dat de maangod in fenicië garant stond voor het voortbe-
staan van het koningshuis. in de trans-Jordaanse koninkrijken uit de iJzertijd 
wordt yrḫ eenmaal als theofoor element in een naam van een ammonitische 
koning gebruikt, hetgeen kan wijzen op een band tussen de maangod en de 
dynastie. naast yrḫ ontmoeten we in de inscriptie uit Deir ʿalla de maangod 
sjaggar, die als godheid van de nieuwe maan nauw betrokken is bij de on-
derwereld. Dit chtonisch aspect van de maangod is bekend in meerdere oud-
oosterse culturen.105 

verering van de maangod binnen israël is aannemelijk. theuer wijst op de 
vele gevonden zegels uit Palestina die een maansikkel tonen, het typische 
embleem van sîn uit hadad. Dit iconografisch gegeven is vrijwel zeker een 
teken van beïnvloeding vanuit de nieuw-assyrische en nieuw-babylonische 
tijd, en mogelijk niet direct verbonden met invloed vanuit ugarit, waar met 

102 Zie g. theuer (2000, 293).
103 Zie g. theuer (2000, 294). theuer verwijst naar ktu 1.111, waar, in haar optiek, il prz uit regel 1 een 
omschrijving is van onder meer yrḫ uit regel 7. D. Pardee vertaalt de uitdrukking il prz als ‘le(s) dieu(x) 
de PrZ’, waarbij hij in de toelichting opmerkt dat PRZ zowel een plaatsaanduiding kan zijn als een 
epitheton. Zie D. Pardee (2000, 624-625). theuer gaat ervan uit dat prz een epitheton is, en vertaalt il 
prz als ‘Der gott des entscheids’. Daarbij merkt ze op dat il prz overeenkomt met de hurritische uit-
drukking in prz in regel 5 van ktu 1.111. in ktu 1.110 heeft in prz betrekking op de hurritische maan-
god kušuḫ. in het licht van ktu 1.110 betrekt theuer het epitheton prz op de in ktu 1.111 genoemde 
ugaritische maangod Jarichu. Zie g. theuer (2000, 70-75). g. del olmo lete ziet in ktu 1.111 een be-
schrijving van een overleden koning in zijn nieuwe goddelijke status. De koning zelf wordt in de eerste 
regel aangeduid als il prz. Daarmee is zijn nieuwe goddelijke status weergegeven. Del olmo lete merkt 
op dat een vertaling van prz als ‘entscheid’ wel degelijk past bij een incorporatie van de overleden ko-
ning binnen de cirkel van lunaire goden. in de vertaling van ktu 1.111 laat Del olmo lete prz onver-
taald, hetgeen de indruk wekt dat hij geen vertaalkeuze maakt. Zie g. del olmo lete (2014, 161-167). 
Wanneer nu de koning als il prz opgenomen wordt onder de lunaire goden, mag inzicht worden toe-
gekend aan deze groep goden, waarmee zij verbonden kunnen zijn met het geven van orakels.

104 Zie g. theuer (2000, 115-116, 128, 286-287). theuer wijst op ktu 1.5.iii.16, ktu 1.131.13 en ktu 
1.148.31. bij ktu 1.131.13 merken we op dat M. Dietrich šgr niet vertaalt, waaruit blijkt dat hij in šgr 
geen verwijzing naar een maangod ziet. Zie M. Dietrich (2004, 30). in ktu 1.148.31 komt šgr voor in 
een dubbelnaam šgr w iṯm. g. del olmo lete vergelijkt ktu 1.148.23-45 met rs 26.142, en komt tot de 
conclusie dat in ktu 1.148.23-45 een ouder ritueel beschrijft dat is verbonden met de funeraire cultus 
in de maand chirajju en 28 goden insluit. Zie g. del olmo lete (2004, 131-138). M.s. smith merkt op 
dat het in ktu 1.148.31 gaat om twee afzonderlijke goden die beide een offer ontvangen. in zijn optiek 
is er weinig over beide goden bekend en moeten zij behoord hebben tot de lagere goden in de ugari-
tische godenwereld. M.s. smith (1997, 173 voetnoot 164). ook a. versluis meent dat šgr in ktu 1.148.31 
verwijst naar een godheid. in de optiek van versluis is er te weinig concrete informatie met betrekking 
tot deze godheid om de aard van šgr nader te omschrijven. Zie a. versluis (2012, 85-88).

105 Zie g. theuer (2000, 561-563).
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name Jarichu en sjaggaru werden vereerd als maangoden. echter, de verbrei-
ding van de maancultus in Palestina in de iJzertijd, die mede zichtbaar wordt 
in de voor-exilische viering van de eerste dag van de maand, lijkt samen te 
hangen met een in Palestina reeds voorhanden substratum van verering van 
een maangod, die het gevolg kan zijn van beïnvloeding vanuit ugarit.106 o. 
keel en chr. uehlinger merken op dat de maansikkel als symbool van de 
maangod op zegels in Palestina rond de achtste en zevende eeuw v.chr. dui-
delijke overeenkomst vertoont met het symbool van de maangod uit haran. 
enkele afbeeldingen uit tell el-farʿah en hazor uit de tiende eeuw v.chr. 
tonen eveneens een halve maansikkel, maar zonder de kenmerkende kwasten 
eraan, zoals deze in haran voorkomen.107 Deze afbeelding kan door het tot 
op heden geringe gevonden aantal voorstellingen gerelateerd worden aan 
handel, maar zou bij nieuwe vondsten tevens een mogelijk zelfstandige en 
regionale ontwikkeling kunnen etaleren. De vondsten als zodanig maken 
theuers these van een in Palestina voorgegeven substratum van maangod-
verering plausibel. 

Jeremia 8.2 maakt de maan (ֵַרח  ,(עבד) dienen ,(אהב) object van liefhebben (ָי
navolgen (ֵרי ְּל) en neerknielen voor (דרש) raadplegen ,(הלך ַאְַח  hoewel de .(חוה 
maan samen wordt genoemd met de zon en het heer van de hemel, lijkt het 
goed mogelijk te veronderstellen dat de maan een numineuze functie had in 
de godsdienst van israël. De hierboven genoemde tekst uit Jeremia wordt wel 
als toevoeging uit de exilische tijd gezien. Wanneer deze aanname juist is, re-
flecteert zij een exilische praktijk.108 theuers these van een voorgegeven sub-
stratum van maangodverering in israël, reeds vanaf de tiende eeuw v.chr. 
aanwijsbaar, laat ruimte voor een maangodverering die niet afhankelijk is 
van assyrische invloed. in dit licht kan Jeremia 8.2 voor zover het de verering 
van de maangod betreft, tekenend zijn voor een langere periode dan slechts 
de exilische tijd. 

in de ontwikkeling van het godsbeeld van JhWh in de hebreeuwse bijbel 
ziet theuer sporen van lunarisering. theuer wijst daarbij op onder meer Deu-
teronomium 7.13; 28.4, 18 en 51 waar de auteur van de hebreeuwse tekst op 
allusieve wijze šgr verbindt met ʿštrt, en beide verbindt met een zegenend 

106 Zie g. theuer (2000, 558). theuer wijkt met haar visie af van die van b.b. schmidt, die ervan uitgaat 
dat de beschrijving van de maancultus in israël als kanaänitisch een ‘ideologische retoriek’ is van latere 
schrijvers die gebruik maakten van bedekte polemieken om andere cultussen te minachten. theuer 
wijst met name op de voor-exilische traditie van de viering van de nieuwe maan in israël. Zie b.b. 
schmidt (1995, 1112).

107 Zie o. keel en chr. uehlinger (1998, 146).
108 het uitspreiden van beenderen voor de zon, de maan en het heer van de hemel toont mogelijk nieuw-

assyrische of babylonische invloed in Juda. Zie W.l. holladay (1986, 271).
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aspect van JhWh.109 op deze wijze wordt in de tekst tevens een relatie gelegd 
tussen de maangod, hier onder de oud-syrische naam, en de vruchtbaar-
heidsgodin astarte. De allusie is mogelijk te verklaren wanneer verondersteld 
wordt dat de maangod in israël in een zekere periode verantwoordelijk werd 
geacht te zijn voor de vruchtbaarheid van met name de runderen.110 het noe-
men van de maangod in zegen- en vloekformules geeft de godheid macht om 
vruchtbaarheid van mens en dier te beletten, wanneer sanctionering van een 
overtreding vereist was.111 bij mogelijke sporen van verering van een maan-
god in israël’s godsdienst, moet worden vastgesteld dat de hebreeuwse bijbel 
een negatieve houding aanneemt tegenover de maan als godheid.112 

het iconografisch bestand uit de achtste en zevende eeuw v.chr. toont in 
de aanwezigheid van bomen naast de halve maansikkel, en later eveneens in 
de gepersonifieerde vorm waarin de godheid zijn handen opheft, de zegende 
functie die de maangod in de godsdienstgeschiedenis van israël moet hebben 
gehad. Daarnaast verbindt het iconografisch bestand de maangod door mid-
del van een combinatie met het egyptische anch-teken met een numineus as-
pect. ten slotte dient te worden opgemerkt dat de halve maansikkel wordt 
vervangen door een godheid die op zijn troon zit, waarmee de maangod as-
pecten krijgt van de hoogste god.113 De vervanging van de halve maansikkel 
door een bootmotief is mogelijk een gevolg van beïnvloeding in de nieuw-
assyrische en nieuw-babylonische tijd, en kan worden geïnterpreteerd als 
voorstelling van de maangod als degene die de leven gevende wateren be-
vaart, en daarmee van groot belang is voor het leven van het volk.114 

109 De interpretatie waarbij in de tekst een verwijzing naar de goden wordt gezien, is niet onomstreden. 
Zo wijst D.l. christensen, onder verwijzing naar tigay, er op dat niet kan worden vastgesteld dat de 
lezer/hoorder van deze tekst hier nog daadwerkelijk een verwijzing heeft gehoord of gelezen. tigay 
illustreert zijn visie door te wijzen op de verwijzing in het engelse ‘cereal’ naar de griekse godin ceres. 
Deze allusie zal door weinig engelsen nog als verwijzing worden begrepen. Zie D.l. christensen (2001, 
164). voorbeelden uit het nederlands zijn onder meer te vinden in enkele namen van dagen. van belang 
bij de beantwoording van de vraag of daadwerkelijk de auteur van de tekst uit Deuteronomium op al-
lusieve wijze de goden noemt, is de factor tijd. het is heel goed mogelijk dat daar waar de polemiek 
tegen verering van goden wordt gevoerd, deze allusie helder is opgemerkt, terwijl latere generaties 
deze verwijzing niet meer hebben onderscheiden. c.J. labuschagne wijst een polemische context voor 
Deuteronomium 7.13 van de hand, en meent dat šgr en ʿstrt hier in volstrekt geseculariseerde zin wor-
den gebruikt. c.J. labuschagne (1987, 131).

110 naast genoemde teksten uit de hebreeuwse bijbel is hier ook de bileam-inscriptie te melden. regel 13 
maakt melding van ׁשגר ועׁשתר. Š. aḥituv meent dat binnen een context waarin gesproken wordt over 
dieren, de uitdrukking te maken moet hebben met nageslacht. een mogelijke referentie naar goden 
wordt door hem niet uitgewerkt. Zie Š. aḥituv (2008, 438-439, 453).

111 Zie g. theuer (2000, 561-566).
112 Zie M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2015, 109). het niet noemen van de zon en de maan in genesis 1 

zou, aldus genoemde auteurs, gerelateerd kunnen worden aan een monotheïstisch dogmatisme, dat 
zijn achtergrond vindt in de verering van zon en maan als goden in de omringende culturen.

113 Zie voor een bespreking van de iconografie van de maangod in israël o. keel en chr. uehlinger (1998, 
298-316).
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enkele teksten uit de hebreeuwse bijbel relateren de offers gebracht op 
een nieuwemaan-dag met de koning. te wijzen is op onder meer 2 kronieken 
2.3 [ned. 2.4], 2 kronieken 8.13 en 31.3. ezra 3.5 en nehemia 10.34, waarin 
eveneens sprake is van een opsomming van feestdagen en bijbehorende of-
fers, melden de koning niet meer als officiant. in deze lijn is het veelzeggend 
dat ezechiël 45.17 spreekt over de ‘vorst’ of ‘prins’ als officiant van het offer 
op diverse feestdagen, waaronder die van de nieuwe maan. het is mogelijk 
dat teksten die de koningentijd beschrijven een relatie hebben gekend tussen 
de dynastie en de nieuwemaan-dag, terwijl teksten die de exilische of na-
exilische periode beschrijven deze relatie niet meer benoemen. De vraag 
dient nu beantwoord te worden of de teksten van de hebreeuwse bijbel 
daadwerkelijk een bijzondere relatie leggen tussen de dynastie en de nieuwe 
maan-dag, en via de nieuwemaan-dag met de maangod. De opsomming van 
feestdagen in genoemde verzen is weinig specifiek, en benoemt meerdere 
religieuze feestdagen veelal in een vaste volgorde.115 Wanneer we op grond 
van deze teksten een bijzondere relatie veronderstellen tussen de dynastie 
en de maangod, dient de vraag gesteld te worden of er tevens een bijzondere 
relatie is geweest tussen de dynastie en de andere vermelde dagen. De tek-
sten zijn te weinig specifiek om conclusies te trekken over een dynastieke 
betrokkenheid bij de maangod, zoals deze in ugarit is terug te vinden,116 al 
blijft de coïncidentie van vermelding van de koning in teksten die spreken 
over de dynastieke periode en het ontbreken van deze vermelding voor de 
exilische en na-exilische periode intrigerend. Mogelijk tonen de teksten 
slechts een cultische betrokkenheid van de koning, zonder specifieke relatie 
met de maangod.  

ook 1 samuël 20 kan niet worden geïnterpreteerd als een uiting van dy-
nastieke betrokkenheid bij de maangod. De omschrijving van de maaltijd van 
koning saul biedt geen cultische elementen, zoals de koning in ugarit wel 
vervulde op de nieuwe maan-dag. o. keel en chr. uehlinger veronderstellen 
een proces gedurende de zevende eeuw v.chr. waarbij de maangod antropo-

114 Zie hiervoor b.b. schmidt (1995, 1101). o. keel en chr. uehlinger menen echter dat de voorstelling van 
de boot als refererend aan de maangod niet kan worden verbonden met assyrische invloed, maar mo-
gelijk eerder gerelateerd is aan fenicische invloed. Zie o. keel en chr. uehlinger (1998, 309). in deze 
studie is de bron van beïnvloeding op deze voorstelling van minder belang. Wel is duidelijk dat met 
deze voorstelling de positie van de godheid en de invloedssfeer van de godheid wordt getekend.

115 1 kronieken 23.31, 2 kronieken 8.12-13 en 31.3 en nehemia 10.34 hebben ַׁשָּבתֹות, gevolgd door ְָחָדִׁשים, 
gevolgd door מֹוְַעִדֹות / מֹוְַעִדים. bij 2 kronieken 2.3 en ezra 3.5 ontbreekt de vermelding van de sabbat, 
waarbij 2 kronieken 2.3 מֹוְַעֵדי ְיהָוה schrijft, ter vervanging van מֹוְַעִדים, een vervanging die ook te vinden 
is in ezechiël 45.17. hierbij merken we op dat ezechiël 45.17 de opsomming van feestdagen meer va-
rieert dan de zojuist vermelde teksten. ezechiël 45.17 gebruikt de volgende opsomming van feestdagen: 
.מֹוְַעֵדי ְיהָוה en ַׁשָּבתֹות ,ְָחָדִׁשים ,ַחִּגים

116 Zie g. del olmo lete (2014, 225-235).
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morfisch als de godheid el wordt afgebeeld. tegelijkertijd wordt, aldus o. 
keel en chr. uehlinger, JhWh eveneens als een el-godheid gedacht. Wanneer 
we nu beide processen combineren, is het niet onmogelijk dat een aanvanke-
lijk gedachte relatie tussen de maangod en de koning is overgedragen op 
JhWh. bewijzen voor deze conclusie zijn niet te geven, waardoor we de optie 
als een theoretische mogelijkheid laten staan. 

resumerend merken we op dat enkele belangrijke aspecten van de maan-
goden Jarichu en sjaggaru uit ugarit terug te vinden zijn in voorstellingen 
met betrekking tot een maangod in de godsdienst van israël. Zowel de zegen 
als het numineuze hoorde tot diens invloedssfeer. invloed in de nieuw-as-
syrische en nieuw-babylonische tijd lijkt zichtbaar te zijn in de voorstelling 
van de maangod als hoogste god.117 We concluderen dat met name de zege-
nende eigenschappen van de maangod uit ugarit, aangevuld met heersende 
en leven bepalende eigenschappen, ontleend aan de maangod uit assyrië en 
babylonië, bekend waren in israël. 

 
2.4.2 De god Dagan/Daganu/Dagon 

De god Dagan is voornamelijk bekend uit de eufraat vallei. Met betrekking 
tot zijn naam is geen bevredigende etymologie te geven.118 De aanwezigheid 
van Dagan in de eufraatvallei in de tweede helft van het derde millennium 
v.chr. suggereert een pre-amoritische oorsprong. vanaf de ebla periode func-
tioneerde zijn heiligdom in tuttul, en was hij echtgenoot van Šalaš. in een 
tekst uit de laat-babylonische periode gevonden in Mari, maar afkomstig uit 
aleppo, werd haar naam geschreven als ninḫursag. 

op grond van zijn epitheton als ‘vader van de goden’ mag aangenomen 
worden dat de belangrijkste goden uit de godenwereld in het middengebied 
van de eufraat gezien werden als zijn zonen, al zijn er geen directe verwant-
schapsverhalen bekend. als vader was Dagan tevens hoofd van de goden-
wereld en sprak hij recht. verder werd Dagan gezien als de schepper van 
hemel en aarde. Daarnaast is Dagan ook de god die het aardse koningschap 
bewaakt en stuurt. een mogelijk funeraire connotatie is Dagan wel toegekend 
op grond van de aan hem gebracht pgr -offers. ll. feliu maakt aannemelijk 
dat Dagan slechts als ontvanger van deze offers, gebracht als deel van een 
rouwceremonie, moet worden gezien en dat op grond van dit offer Dagan 

117 voor de hoge positie van de maangod binnen de Mesopotamische godenwereld, zie b.b. schmidt (1995, 
1100).

118 Zie J.f. healey (1995, 407), b.l. crowell (2001, 34) en ll. feliu (2003, 278-287).
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niet een funeraire connotatie kan worden toegekend.119 
in ugarit is Daganu wel bekend, maar lijkt hij op grond van epische en my-

thische teksten een minder prominente plaats in te nemen. blijkens de offer-
lijsten ktu 1.46, 1,48 en 1.148, en de godenlijsten ktu 1.47 en 1.118 ontving 
Daganu offers in ugarit. of in ugarit een tempel aan hem gewijd was is moei-
lijk te bewijzen. het tempelcomplex op de acropolis, ten oosten van het huis 
van de hogepriester, wordt op grond van twee gevonden stèles aan hem toe-
geschreven. De tekst van de stèles spreekt over pgr-offers voor Daganu. uit 
de vermelding van offers voor Daganu kan echter niet worden geconcludeerd 
dat het complex waarbinnen de stèles zijn gevonden als tempel aan Daganu 
is gewijd. De epische tekst ktu 1.14.iv.4-8 maakt duidelijk dat kirta binnen 
eenzelfde architectonische eenheid offers brengt aan zowel ilu als baʿlu.120 
Daarmee is duidelijk dat binnen ugarit een ontvanger van offers in een tem-
pel nog niet degene hoeft te zijn aan wie de tempel is gewijd, tenzij we voor 
ktu 1.14.iv.4-8 aannemen dat het heiligdom aan beide goden zou zijn toe-
gewijd. een dergelijke aanname kan niet door teksten worden gesteund. De 
tempel uit ugarit, waarvan door enkele auteurs wordt aangenomen dat deze 
aan Daganu was gewijd, kan evenzeer aan andere goden worden toegewe-
zen.121 

Mythische en epische teksten kennen Daganu geen rol van betekenis toe 
in de godenwereld. een mogelijke verklaring hiervoor wordt gevonden in 

119 Zie ll. feliu (2003, 306), zo ook a. archi (2004, 332). b.l. crowell noemt de mogelijkheid bij een pgr-
offer te denken aan een offerdier dat tijdens het vervoer was omgekomen. het karkas werd geofferd 
aan de godheid. teksten benoemen deze mogelijkheid slechts voor Dagan. aangenomen mag worden 
dat ook andere goden deze offers ontvingen. Zie b.l. crowell (2001, 59-60).

120 Zie paragraaf 5.2. interessant is de suggestie van M. Yon dat stèles 3, 9 en 10 mogelijk bij dezelfde con-
structie hebben behoord als stèle 1. Deze laatste vermeldt de godheid baʿlu, waardoor het tempelcom-
plex algemeen als tempel van baʿlu wordt gezien. stèle 3 toont een afbeelding van de godin aʿnatu, 
stèle 9 toont een afbeelding waarop een eed wordt gezworen, en stèle 10 biedt een afbeelding waarop 
mogelijk de godheid ilu is geportretteerd. Yon merkt erbij op dat er een zekere afstand is tussen het 
tempelcomplex en de stèles 9 en 10, maar dat deze afstand minder relevant is, daar de voorwerpen 
niet op hun oorspronkelijke plaats zijn gevonden, door verstoring van de vindplaatsen. Zie M. Yon 
(1991, 275-279, 302-303, 322, 326-327). 
Wanneer de stèles 1, 3 en 10 daadwerkelijk bij hetzelfde complex hebben behoord, toont dit gegeven 
dat meerdere goden binnen eenzelfde tempelcomplex konden worden vereerd, en kan een enkele stèle 
binnen een complex niet gezien worden als bewijs dat het complex gewijd was aan de godheid die op 
de stèle werd afgebeeld. 

121 Zie b.l. crowell (2001, 44), alwaar suggesties gedaan door andere auteurs met betrekking tot de god-
heid aan wie de tempel was gewijd. M. Yon gaat ervan uit dat de stèles het bewijs vormen dat de tempel 
aan Daganu was gewijd. helaas gaat Yon niet in op de (stratigrafische) relatie tussen de vermelding 
van pgr-offers voor Daganu en de tempel. ook komt ze niet meer terug op haar suggestie uit 1991 dat 
de eed-stèle en de ilu-stèle mogelijk bij het tempelcomplex van baʿlu hebben behoord. M. Yon (2006, 
113-114). o. callot gaat niet verder in op de relatie tussen de stèles en de zogenoemde tempel van Dag-
anu. o. callot (2011).
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een identificatie van Daganu met ilu.122 beiden worden als pre-eminente 
goden geportretteerd. Daarnaast zijn beiden vader van baʿlu, de stormgod. 
volgens feliu wordt aṯiratu, als vrouw van ilu, geplaatst naast ninmaḫ, één 
van de bijnamen van de godin ninḫursag, die blijkens de schrijvers van Mari, 
dezelfde is als Šalaš.123 indirect bewijs laat de mogelijkheid open dat tussen 
ilu en Daganu een proces van identificatie heeft plaatsgevonden. 

tegen een veronderstelde identificatie van ilu met Daganu merkt n. ayali-
Darshan terecht op dat het dan hoogst merkwaardig is dat Daganu volgens 
de ugaritische teksten slechts vader is van baʿlu, en niet van de andere goden 
die eveneens als kinderen van ilu kunnen worden gezien. ayali-Darshan ver-
gelijkt de genealogie van drie stormgoden met elkaar.124 alle drie stormgoden 
hebben twee vaders als ouders. bij de stormgod teššub gaat het om anu en 
kumarbi. De stormgod Demarous heeft ouranos en Dagon tot ouders. ten 
slotte heeft baʿlu ilu en Daganu tot ouders. anu en kumarbi waren elkaars 
tegenstanders, evenals ouranos en Dagon. anu en ouranos worden nadruk-
kelijk met de stormgoden verbonden. ayali-Darshan concludeert dat anu en 
ouranos nadrukkelijk als vader worden afgeschilderd, terwijl kumarbi en 
Dagon als stiefvaders worden geportretteerd en daarmee binnen de verhaal-
lijn van de teksten een ‘flat character’ vormen. Wanneer de teksten uit ugarit 
in het licht van deze parallellen worden bezien, is Daganu in ugarit slechts 
een randfiguur in de mythologische teksten. het feit dat Daganu nauwelijks 
een rol speelt in de epische literatuur van ugarit en Daganu slechts in twee 
gevallen als theofoor element in namen uit ugarit bekend is, brengt ayali-
Darshan tot de conclusie dat Daganu relatief insignificant was in het dagelijks 
leven van de gewone mens in ugarit in het tweede millennium v.chr.125  

een belangrijke bijdrage aan de beschrijving van de geschiedenis van de 
god Dagan in het middengebied van de eufraat en syrië levert a. otto.126 hij 
identificeert op grond van teksten attributen die aan Dagan werden toege-
kend. op grond van de beschikbare teksten uit de vroege bronstijd tot de late 
bronstijd meldt hij dat Dagan een antropomorf beeld moet hebben gehad. in 
meerdere teksten uit de vroege bronstijd worden Dagan wapens en een 
wagen toegekend. teksten uit de midden bronstijd spreken over wapens van 
Dagan, een wagen voor Dagan, en een troon voor Dagan. verder ontvangt 

122 Zie ll. feliu (2003, 300-302). Zie ook hier voor een summiere bespreking van visies van afzonderlijke 
auteurs met betrekking tot een mogelijk identificatie van ilu met Dagan. 

123 Zie ll. feliu (2003, 301-302). feliu zegt zich voor deze plaatsing van godinnen te baseren op enkele tek-
sten uit ugarit. helaas meldt feliu niet welke teksten aṯiratu naast ninmaḫ plaatsen.

124 Zie n. ayali-Darshan (2013).
125 n. ayali-Darshan (2013, 652).
126 Zie a. otto (2006).
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hij nu het epitheton ‘vader van de goden’. in de late bronstijd spreken de tek-
sten over een wagen van Dagan, handhaaft Dagan zijn epitheton ‘vader van 
de goden’, nu aangevuld met het epitheton ‘vader van adad/baʿal’.127  

De genoemde attributen zijn terug te vinden in antropomorfe figurines die 
voornamelijk gevonden zijn in het gebied van de midden-eufraat en geda-
teerd kunnen worden in de midden bronsperiode. De mannelijke figurines 
hebben een conisch gevormde hoofdbedekking, lang haar, en soms een baard. 
hun armen zijn kort en de vooruitstekende stukken vertonen een gat, waarin 
wapens of andere voorwerpen konden worden gestoken. Deze figurines wor-
den onder meer aangetroffen in wat zeer waarschijnlijk de Dagantempel van 
tuttul is geweest. Daarmee ligt een identificatie tussen de figurine en de god 
Dagan voor de hand. een variant van deze figurine is te vinden in een staande 
figurine met eenzelfde conisch gevormde hoofdbedekking, die echter onder-
aan het lijf dwars doorboord is. in deze uitsparing kon een as worden inge-
schoven, waaraan wielen konden worden bevestigd. Daarnaast bevindt zich 
aan de voorzijde van de figurine een gat waarin een schacht kon worden aan-
gebracht. De figurine kon op deze wijze getrokken worden en was mogelijk 
een allusie aan de processies van Daganbeelden. teksten uit deze tijd beves-
tigen de processies.128 

vanuit de late bronstijd zijn zittende mannelijke figurines bekend met een 
conisch gevormde hoofdbedekking. gelijkenis met de Daganfigurines uit de 
midden bronsperiode maken aannemelijk dat het opnieuw gaat om een Da-
ganfigurine. het verspreidingsgebied is nu echter aanzienlijk groter en breidt 
zich nu voornamelijk uit tot aan de kust van de Middellandse Zee. vele figu-
rines houden in hun handen een krom wapen. 

a. otto merkt op dat er sprake is van een iconografische verschuiving 
die mogelijk het gevolg is van een verschuivend sociaal-politiek krachten-
veld. otto postuleert een ontwikkelingsgeschiedenis van de god Dagan. in 
het gebied van de Midden-eufraat kan Dagan gezien worden als een oor-
logs-, vruchtbaarheids- en vegetatiegod. na een generatiewissel, zoals deze 
in de theogoniën uit deze tijd is af te leiden, wordt Dagan tot een passieve 
godenvader. Deze generatiewisseling vindt plaats rond het begin van het 
tweede millennium v.chr., en houdt mogelijk verband met de opkomst van 
het koninkrijk Jamḫad in syrië, dat als hoogste godheid de weergod 
adad/baʿal kende. in deze periode is, door de zich uitbreidende macht en 

127 Zie voor een schematisch overzicht van attributen toegekend aan Dagan per periode het overzicht van 
a. otto (2006, 247).

128 Zie a. otto (2006, 248-257).
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invloed van Jamḫad, adad/baʿal te zien als de hoofdgod van syrië.129  
een zittende houding drukt in de iconografie van het oude nabije oosten 

vooral een hoge positie uit. iconografisch wordt bevestigd dat Dagan nu ge-
zien wordt als het opperhoofd van de godenwereld.130 Deze verschuiving van 
positie en functies binnen de godenwereld is niet alleen iconografisch aan-
toonbaar, maar ook te constateren in de teksten. het tekstmateriaal uit de 
vroege bronstijd spreekt over wapens en wagens van Dagan. teksten uit de 
midden bronstijd vermelden de wapens, wagens en troon van Dagan en 
noemt het epitheton ‘vader der goden’. ten slotte melden de teksten uit de 
late bronstijd slechts de wagen van Dagan, en vermelden de epitheta ‘vader 
der goden’ en ‘vader van adad/baʿal’. Duidelijk is dat het oorlogskarakter 
van Dagan naar de achtergrond verdwijnt. 

voor het karakter van Dagon in de iJzertijd in het filistijnse land, zijn we 
aangewezen op de hebreeuwse bijbel.131 in de iJzertijd komt in het filistijnse 
gebied het militante karakter van Dagon naar voren. Zo wordt volgens 1 sa-
muël 5.1-7 de ark van de JhWh voor zijn beeld geplaatst na een door de filis-
tijnen gewonnen slag tegen israël. De filistijnse leiders komen bijeen in wat 
blijkbaar de tempel van Dagon moet zijn geweest om een offer te brengen als 
dank voor hun overwinning op simson, zoals beschreven in rechters 16.23.132 

 
2.4.3 De godin ʿAṯtartu/Aštarte/Ištar/Astarte 

De godin astarte komt onder de naam aʿṯtartu voor in ugarit, als ʿaštarte 
in emar en egypte, en als ištar in assyrië/babylonië. Ze is bekend vanaf het 
derde millennium v.chr. tot het begin van de christelijke jaartelling. in emar 
zijn 17 vormen van aštarte bekend uit de teksten. in oudere teksten wordt 
aštarte verbonden met jacht en landbouw. latere teksten tekenen haar als 

129 Zie a. otto (2006, 266-267). otto maakt niet duidelijk waar Dagan als vegetatie- en vruchtbaarheidsgod 
wordt geportretteerd. Mogelijk denkt hij aan het epitheton ‘schepper van hemel en aarde’ dat uit de 
midden bronstijd bekend is uit Mari, en dat hij even eerder noemt. 

130 Zie a. otto (2006, 266-268).
131 b.l. crowell meent dat de hebreeuwse bijbel geen historisch betrouwbaar beeld geeft van de filistijnse 
godsdienst. in zijn optiek bestaat de mogelijkheid dat een schrijver uit later tijd een in fenicië bekende 
godheid heeft genomen en deze heeft beschreven als godheid onder de filistijnen. ook is het mogelijk 
dat een schrijver uit de exilische tijd en verantwoordelijk voor het Deuteronomistisch geschiedwerk, 
een relatief krachteloze godheid uit het midden van het eerste millennium v.chr. in Mesopotamië, heeft 
toegewezen aan de filistijnen. b.l. crowell (2001, 53-54).

132 i. singer neemt aan dat Dagon vooral een god van de vruchtbaarheid van de aarde en een graangod 
moet zijn geweest voor de filistijnen uit de iJzertijd. J.f. healey noemt de mogelijkheid van een allu-
sieve verwijzing naar de god Dagon in hosea 9.1, waar gesproken wordt over de dorsvloeren. De voor-
onderstelling van i. singer dat Dagon een graangod is omdat kumarbi, met wie Dagon wordt 
vergeleken, eveneens een graangod is, wordt door ll. feliu ontkracht. in dit licht lijkt een allusieve 
verwijzing naar Dagon in hosea 9.1 onzeker. 
Zie i. singer (1992), J.f. healey (1995, 413) en ll. feliu (2003, 282).
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een godin met militaire uitstraling. Deze ontwikkeling hangt mogelijk mede 
samen met de politieke ontwikkeling van emar, dat tot de veertiende eeuw 
v.chr. een dorpsgemeenschap was en na de verovering door de hettieten 
werd omgebouwd tot een defensieve vesting.133 Wanneer we de verschillende 
vormen van aštarte samennemen, ontstaat het beeld van een godin die op 
meerdere terreinen van het leven een belangrijke positie bekleedde. aštarte 
had een tempel op de hoogste plaats van de stad, waarmee aangegeven kan 
zijn dat zij als de belangrijkste godin werd gezien. Deze interpretatie wordt 
versterkt door de vele persoonsnamen waarin haar naam werd verwerkt. uit 
emar zijn namen bekend waarin aštarte werd voorgesteld als krijger of als 
kracht, wat wijst op een verbondenheid met strijd.134 aštarte is blijkens de 
tekst emar 446 verbonden met de jacht. het object van de jacht blijft in de 
teksten onbekend. opvallend is dat de jacht van aštarte in emar 446:87-90 
wordt geflankeerd door een beschrijving van een jacht door baäl in emar 
446:91-94. Mogelijk wijst dit op een band tussen beide goden, die ook elders 
bekend is.135  

De vele vermeldingen van ʿaṯtartu’s naam in diverse documenten afkom-
stig uit het koninklijk paleis in ugarit tonen haar als godin met een zeker be-
lang voor de monarchie.136 De suggestie van D. clemens, dat aʿṯtartu een 
tempel binnen het paleiscomplex kan hebben gehad, kan niet worden bewe-

133 Zie a.M. Wilson-Wright (2016, 72-106).
134 M.s. smith noemt de titel ša t āḫāzi (van de oorlog), die in verschillende teksten wordt gebruikt. verder 

wijst hij op de onomastica Aštartu-qarrād (aštarte is een krijger) en Aštartu-lit (aštarte is kracht). Zie 
M.s. smith (2014, 56), met tekstvermelding.

135 Zie M.s. smith (2014, 54-55). a.M. Wilson-Wright is van mening dat de diverse aspecten van de godin 
aštarte kunnen worden verbonden met verschillende bevolkingsgroepen in emar. De jacht kan gezien 
worden als een jacht op aštarte om honger te voorkomen en een goede oogst te verzekeren. anderzijds 
kan de jacht ook gezien worden als een ritueel dat aštarte eert als goede jaagster, waarmee het belang 
van de jacht als aanvulling op het dieet wordt aangegeven. Zie a.M. Wilson-Wright (2016, 79-102). De 
eerste interpretatie verbindt aštarte met landbouwers, terwijl de tweede een verbinding legt tussen 
de godin en jagers. in deze studie is het op dit moment niet van belang te kiezen tussen de verschillende 
interpretaties.

136 Deze observatie van M.s. smith (2014, 38) lijkt mij ter zake. op grond van deze observatie is de ont-
wikkeling van de godin aštarte zoals deze door r. schmitt wordt geschetst, te corrigeren. schmitt 
schrijft dat betrokkenheid van de godin bij het koningschap en heerschappij zich pas ontwikkelt in de 
eerste helft van het eerste millennium v.chr. als onderdeel van een groter transformatieproces. lokale 
godenwerelden ontwikkelden zich naar kleinere godenwerelden met een structuur die samenhangt 
met de specifieke situatie van de afzonderlijke steden in fenicië. bij deze transformatie ontwikkelde 
aštarte zich tot een meer universele godin. Zie r. schmitt (2014, 519). opgemerkt dient te worden dat 
deze betrokkenheid bij het koningshuis reeds in ugarit aan het eind van de late bronstijd aanwezig 
was.  
a.M. Wilson-Wright gaat ervan uit dat de betrokkenheid van de koning van ugarit bij aʿṯtartu was in-
gegeven door politieke interesses. Door aʿṯtartu te vereren, toonde de ugaritische koning zich een be-
trouwbare partner voor politieke allianties. Juist in de late bronstijd werd aʿṯtartu getekend als 
beschermster van verdragen en contracten. a.M. Wilson-Wright (2016, 107-120).
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zen, maar behoudt een zekere waarschijnlijkheid.137 ktu 1.91.10 en ktu 
1.148.18 spreken over het binnenkomen van ʿaṯtartu in het koninklijk paleis, 
en lijken te duiden op een tempel buiten het paleiscomplex. De in deze tek-
sten genoemde naam ʿ ṯtrt šd kan wijzen op een herkomst van de godin buiten 
de stad.138 overigens kan ook niet worden uitgesloten dat er zowel een tempel 
binnen als buiten het paleiscomplex aan aʿṯtartu was gewijd.139 
ʿaṯtartu verschijnt als ištar ṣēri140 in de akkadische tekst rs 17.352.12, waar 

ze als getuige bij een eed betrokken is. Deze eed geeft haar internationale er-
kenning daar de tekst zelf de koningen van karkemis en ugarit betreft. ktu 
2.42 noemt haar samen met baʿlu in het brievenhoofd als goden betrokken 
bij ugarit, en geeft haar een plaats in de internationale handel. De syllabische 
godenlijst rs 20.024.24 noemt aʿṯtartu als equivalent van ištar.141  

evenals in emar wordt aʿṯtartu in ugarit verbonden met de jacht. ktu 
1.92 beschrijft hoe ze ilu en Jarichu voedt met de buit van de jacht. in ktu 
1.114 gaat ze samen met ʿ anatu op jacht naar kruiden om ilu’s dronkenschap 
te verhelpen. een mogelijk gewelddadig karakter van aʿṯtartu kan zijn geïn-
diceerd door de oproep van baʿlu aan Ḫoranu en aʿṯtartu om Jammu’s sche-
del te verbrijzelen (ktu 1.2.i.7-8).142 kirta verzoekt ʿaṯtartu om de schedel 
van zijn zoon Jaṣṣibu te verbrijzelen (ktu 1.16.vi.54-57). verder komt aʿṯtartu 
tussenbeide wanneer baʿlu Jammu wil doden (ktu 1.2.iv.28-30). 

assyrische bronnen plaatsen ištar relatief laag in godenlijsten. neo-assy-
rische bronnen maken duidelijk onderscheid tussen ištar zonder geografische 
toevoeging en ištar met deze aanvulling.143 s.l. allen gaat uit van een proces 
waarin meerdere lokale godinnen bekend waren onder epitheta die (de  
geografisch onbepaalde) ištar nader aanduidden. De toevoeging van een ge-
ografische naam won aan betekenis, hetgeen resulteerde in een verzelfstan-
diging van de in geografisch opzicht onderscheiden ištar-godinnen en een 
verlies van een theofoor ištar-element in de namen van de godinnen.144 De 
teksten tonen onderscheid tussen ištar, ištar-van-ninevé en ištar-van-arbela, 

137 Zie D.M. clemens (2001, 380-381), met tekstverwijzingen in voetnoot 1168. De suggestie van clemens 
wordt tevens vermeld door M.s. smith (2014, 38-39).

138 M.s. smith (2014, 39).
139 aM. Wilson-Wright meent dat aʿṯtartu šd ( aʿṯtartu van het veld) een huis-tempel (home sanctuary) 
buiten de stad ugarit gehad moet hebben. Daarvoor pleiten in Wilson-Wrights optiek haar naam, maar 
evenzeer ktu 1.48 en rs 17.22 en 17.87.21-23. a.M. Wilson-Wright (2016, 112-113).

140 ištar ṣēri is bekend in noord-syrië en hatti. M.s. smith oppert de mogelijkheid dat aʿṯtartu šd een lo-
kale, ugaritische, variant is van ištar ṣēri. De godin zou in ugarit onder beide namen bekend zijn, waar-
bij de akkadische naam vooral in internationale context werd gebruikt. M.s. smith (2014, 76).

141 Zie r. schmitt (2014, 510). Zie ook D. Pardee (2000, 292, 307-308).
142 Mogelijke reconstructie op basis van ktu 1.16.vi.54-57. De reconstructie wordt vermeld door ktu3.
143 Zie s.l. allen (2015, 105).
144 Zie s.l. allen (2015, 191).
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naast ištar-godinnen met geografische aanduidingen in hun namen, die min-
der frequent voorkomen. ištar-van-arbela werd gezien als goddelijke voed-
ster van de koning, doorgeefster van profetie en een getuige bij legale 
transacties.145 ištar-van-ninevé wordt omschreven als moeder van koning as-
surbanipal en voedster van de koning.146 verder maakt s.l. allen melding 
van astrale en martiale aspecten van ištar-van-ninevé.147 

onder de hyksos zijn enkele semitische godinnen overgenomen door de 
egyptenaren, en geïncorporeerd in hun godenwereld. incorporatie van deze 
godinnen binnen de egyptisch godenwereld kon, aldus k. tazawa, plaats-
vinden daar astarte148 en anat werden verbonden aan de in egypte reeds be-
staande hathor-groep, die is samengesteld uit de egyptische godinnen 
hathor, sekhmet, bastet, Mut en isis.149 binnen de hathor-groep kunnen twee 
aspecten van de egyptische godinnen worden onderscheiden, te weten het 
moederschap en het oorlogsaspect. De godinnen astarte en anat verenigden 
in zich zowel het oorlogsaspect als het moederschap. het moederschap van 
astarte uit zich vooral in gedrevenheid waarmee ze de geliefde geneest, ver-
zorgt en beschermt.150 astarte is eveneens sterk verbonden met het konings-
huis. Zo beschermt zij amenhotep ii, thutmoses iv, seti i, seti ii en ramses 
iii in hun veldtochten. Daarnaast hebben enkele nakomelingen van ramses 
ii astarte als theofoor element in hun naam.151 Met name astarte verenigt 
zowel het furieuze en agressieve als het beschermende in zich, en is daarnaast 
ook betrokken bij genezing.152  

voor wat betreft de iconografie van astarte kan worden opgemerkt dat ze 
gewapend wordt afgebeeld en een atefkroon kan dragen. Deze iconografi-

145 Zie s.l. allen (2015, 174).
146 s.l. allen maakt duidelijk dat waar het de moeder en voedster van assurbanipal betreft, deze ook per 
soort tekst kon verschillen. Zo is volgens de meer esoterische of mystieke teksten van ninevé juist ištar-
van-arbela zijn moeder, en is ištar-van-ninevé de voedster. s.l. allen (2015, 156).

147 Zie s.l. allen (2015, 168).
148 ik gebruik voor de godin in egypte de naam astarte. ʿstrt is in egypte de meest voorkomende spelling 
van de semitische naam aṯtar(tu). De slot-t is niet altijd aanwezig. Zie a.M. Wilson-Wright (2016, 32-
34).

149 Zie k. tazawa (2014).
150 Zie k. tazawa (2014, 112), waar hij schrijft: ‘astarte shows the ferocity to conduct the healing and nur-
sing and protect the beloved one’. 

151 Zie k. tazawa (2014, 110).
152 Zie k. tazawa (2014, 121-122). a.M. Wilson-Wright gaat uit van een introductie van vier verschillende 
vormen van de godin aʿṯtar(tu) in egypte. Zij onderscheidt twee vormen van astarte die verbonden 
zijn met houden en mennen van paarden. Deze vormen zijn in egypte geïntroduceerd door krijgsge-
vangenen uit kanaän ten tijde van faraö thutmoses iii. Daarnaast is astarte-van-syrië in egypte geïn-
troduceerd, en tenslotte een magisch-medische astarte. van deze laatste twee vormen zijn de 
historische omstandigheden waaronder zij in egypte zijn geïntroduceerd onduidelijk. a.M. Wilson-
Wright (2016, 27-71).
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sche weergave deelt ze met anat.153 beide godinnen kunnen met paarden 
worden afgebeeld. op afbeeldingen gemaakt onder sterke egyptische invloe-
den, waarop de godin met een paard is afgebeeld, betreft de afbeelding voor-
namelijk astarte, vanwege de sterkere binding tussen astarte en paarden in 
de egyptische teksten, vergeleken met die van anat.154 binnen deze afbeel-
dingen zijn twee voorstellingen te onderscheiden. astarte kan met atef-kroon 
rijdend op een paard worden afgebeeld, waarbij ze een lans of speer in haar 
geheven hand houdt. De tweede voorstelling betreft astarte rijdend op een 
paard waarbij ze met één hand de teugels vasthoudt en in haar geheven hand 
een zweep omklemt. bij deze voorstelling draagt ze geen atefkroon.155 op 
een stèle van neferhotep verschijnt de naam astarte bij een afbeelding van 
een naakte godin die de armen omhoog heft en bloemen of slangen vast-
houdt.156 Daar op dezelfde stèle ook de namen van Qadeš en anat voorkomen 
is de relatie tussen beeld en naam niet eenduidig.  

in fenicië is verbondenheid van aštarte met het koningshuis op te maken 
uit de sarcofaaginscriptie van koning tabnit, uit de zesde eeuw v.chr. volgens 
deze tekst was de koning priester van aštarte. in onomastica valt op dat 
aštarte getekend wordt als een godin die zorgt voor het persoonlijk welzijn. 
Zij geeft nageslacht, beschermt, helpt en geeft geluk. in het verdrag tussen 
esarhaddon en baäl van tyrus wordt aštarte nog genoemd als godin met een 
oorlogskarakter.157 

een fenicische bronzen figurine toont aštarte in een zegenende houding. 
aštarte is in een zittende houding naakt afgebeeld en heft haar rechter arm 
in een zegenende pose. een mogelijke troon ontbreekt. een andere fenicische 
figurine uit de achtste eeuw v.chr. kan op grond van gelijkenis met voor-
melde figurine eveneens als aštarte worden geïdentificeerd. ten slotte is te 
wijzen op een reliëf uit tyrus van een gezeten figuur met opgeheven hand. 
hoewel de identiteit van deze gezeten figuur niet kan worden bewezen, lijkt 
een band met aštarte zeker mogelijk.158  

Met betrekking tot het beeld van astarte in de hebreeuwse bijbel consta-
teren we dat er geen consensus bestaat onder experts. Zo wordt astarte ge-
zien als godin die mogelijk verbonden is met een officiële cultus, bij gebruik 
van haar naam in enkelvoud, of met een niet-officiële cultus, bij gebruik van 

153  Zie n. Wyatt (1995b, 205) en i. cornelius (2008, 2).
154  Zie i. cornelius (2014, 92).
155  Zie k. tazawa (2014, 106-107), en i. cornelius (2004, 89-91, Pl. 4.1, 4.2-4.26).
156  voor de afbeelding zie k. tazawa (2014, 109).
157  voor aštarte in fenicië, zie r. schmitt (2014, 512-514).
158  Zie voor beschrijving van de figurines en reliëf i. cornelius (2008, 3).
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haar naam in de plurale vorm.159 Daarbij is s. anthonioz van mening dat de 
naam astoret gezien dient te worden als enkelvoud. een aanduiding in en-
kelvoud komt voor in 1 koningen 11, waar zij als godin onder salomo wordt 
geïntroduceerd, en in 2 koningen 23, waar zij onder Josia wordt verwijderd. 
in de optiek van anthonioz gebruikt de schrijver van het Deuteronomistische 
geschiedwerk met opzet op deze twee plaatsen de enkelvoudige vorm van 
de godinnennaam. Deze plaatsing toont de tragiek van het koningschap.160 
ook Josia heeft het onheil niet kunnen afwenden.161 De plurale vorm van de 
naam, astarot, verbindt anthonioz met de niet-officiële cultus. De aandui-
ding in plurale vorm heeft betrekking op de pre-monarchische periode, en is 
met name te vinden in de boeken rechters en samuël. samen met de baäls 
zijn de astarot het perfecte koppel dat idolatrie symboliseert.162 over de iden-
titeit van deze godin die in plurale vorm wordt aangeduid en een plaats had 
binnen de israëlitische godenwereld, kan weinig worden gezegd. Daar waar 
haar naam in enkelvoud wordt genoemd, ligt een verbinding met de dynas-
tie. 

een in Dor gevonden scapula toont een vertrekkend schip, waarop een man 
mogelijk een lied of gebed zingt, waarbij hij begeleid wordt door muziek ge-
maakt op een lier. aan de rechterzijde van de afbeelding is een man te zien 
die de grote godin afrodite/astarte aanbidt. De godin is hier vertegenwoor-
digd door een afbeelding van een palmboom, of boom des levens, die in  
cyprus geassocieerd is met de ‘grote godin’. De afbeelding is hoogst waar-
schijnlijk afkomstig uit cyprus en kan gedateerd worden in het eerste mil-
lennium v.chr. De reden waarom de afbeelding in Dor is terecht gekomen, is 
onbekend. Wanneer c. sauvage de afbeelding juist interpreteert, mogen we 
met haar vaststellen dat op cyprus de godin afrodite/astarte een positieve 
rol werd toegedacht in stuurmanskunst en navigatie.163 

resumerend constateren we dat astarte/aštarte zowel in emar, ugarit, 

159 Zie s. anthonioz (2014, 131).
160 ook n. Wyatt gaat ervan uit dat de ʿ aštōret (onder andere in 2 koningen 23.13) gelezen dient te worden 
als enkelvoud, dat verwijst naar de godin astoret. De vocalisatie duidt een specifieke godin aan, na-
melijk astoret van de sidoniërs. De vorm astarot betreft de hebreeuwse vocalisatie van dezelfde godin. 
Wyatt laat zich niet uit over de vraag welke conclusie op grond van dit specifieke gebruik van ʿaštōret 
kan worden getrokken ten aanzien van de visie van de auteur van het Deuteronomistisch geschiedwerk 
op het koningschap. Zie n. Wyatt (1995b, 210-211).

161 Zie s. anthonioz (2014, 131).
162 s. anthonioz schrijft: ‘they are not referred to so much as divine entities (and for that reason we know 
next to nothing about their cult), as the materialization of the sin of israel that will finally lead to exile 
from the land.’ Zie s. anthonioz (2014, 130). ook r. schmitt meent dat waar de hebreeuwse bijbel as-
tarte noemt een algemene afwijzing van vreemde cultussen wordt gegeven, en weinig specifieke in-
formatie met betrekking tot astarte wordt geboden. r. schmitt (2014, 514).

163 Zie c. sauvage (2015).
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egypte, als mogelijk ook in israël, verbonden was met het koningshuis. ugarit 
toont haar als een godin die van belang is in internationale handel, en daar-
mee mogelijk van betekenis voor het welzijn van het volk. Deze functie wordt 
mogelijk ook gereflecteerd in cyprus waar ze betrokken is bij stuurmans-
kunst en navigatie. Zowel in emar als in ugarit heeft aštarte/ ʿ aṯtartu een 
verbinding met jacht. in emar, ugarit en egypte heeft astarte/ ʿ aṯtartu een 
oorlogskarakter, een aspect dat als zodanig niet terug te vinden is in de he-
breeuwse bijbel. in egypte wordt astarte verbonden met moederschap, een 
band die in andere contexten niet is teruggevonden. in tyrus wordt aštarte 
afgebeeld als een zegenende godin, waarbij de zittende houding van de ver-
melde figurine kan wijzen op haar hoge positie. Deze afbeelding sluit aan bij 
de beschermende en verzorgende rol die haar blijkens de onomastica in fe-
nicië werd toegekend. 

 
2.4.4 Analyse en interpretatie 

De veranderingen die de vermelde goden ondergingen bij overname in an-
dere culturen en gebieden, waren het meest ingrijpend bij Dagan. in het Mid-
den-eufraat gebied was Dagan een god die als schepper van hemel en aarde 
werd vereerd, een bijzondere relatie had tot de dynastie, vader van de overige 
goden was, en de rechter. in ugarit werd zijn rol uitdrukkelijk beperkt. De 
mythologische teksten noemen hem als vader van baʿlu, een positie die hij 
moet delen met de in ugarit vooral bekende god ilu.  

Jarichu bleek in ugarit een godheid te zijn die werd verbonden met vrucht-
baarheid, met voorouderverering van de dynastie en het verkrijgen van ora-
kels. verering van de maangod Jareach in israël lijkt reeds vroeg voor te 
komen in de voor-exilische viering van de nieuwemaan-dag. op grond van 
de hoeveelheid afbeeldingen op zegels die verwijzen naar de maangod, lijkt 
in de exilische tijd een opleving van verering van de maangod te kunnen wor-
den waargenomen. De iconografie op zegels laat zien dat Jareach gezien werd 
als een zegenende godheid. Deze functie zou ondanks mogelijke bezwaren 
kunnen worden gezien in onder meer Deuteronomium 7.13. betrokkenheid 
van de koning bij de viering van de nieuwemaan-dag kan wijzen op een re-
latie tussen de maangod en het koningshuis in voor-exilische tijd. het icono-
grafisch bestand toont Jareach vanaf de achtste en zevende eeuw v.chr. als 
zegenende godheid, en mogelijk vindt er een proces van vermenging van ka-
raktereigenschappen plaats tussen die van Jareach en die van JhWh. 

aštarte is uit emar bekend als een militante godin. Dit karakter behoudt 
ze in ugarit en eveneens in egypte. Daarnaast krijgt ze hier ook een duidelijke 
relatie met het koningshuis en komt ook het aspect van het moederschap naar 
voren. vanuit fenicië is aštarte tevens bekend als zegenende godin. voor 
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zover de hebreeuwse teksten een reconstructie van het karakter van astarte 
toestaan, heeft zij een relatie met het koningshuis, en is deze relatie in de ogen 
van de schrijvers van de hebreeuwse bijbel verwerpelijk. 

in het hierboven geschetste korte overzicht vallen zowel de continuïteit als 
de discontinuïteit van karaktereigenschappen van de diverse goden op. De 
vraag is nu of op grond van deze waarnemingen zowel de continuïteit als dis-
continuïteit nader kunnen worden verklaard. bij de beantwoording van deze 
vraag maken we gebruik van onderzoek van M.b. hundley. M.b. hundley 
concludeert dat iedere Mesopotamische godheid is samengesteld uit godde-
lijke constellaties. onder goddelijke constellaties verstaat hundley aspecten 
die samenhangen met een goddelijke antropomorfe kern. ieder aspect verte-
genwoordigt een competentie, die kan bestaan uit natuurlijke elementen of 
krachten, functies, kwaliteiten, of geografisch gebied. hundley schrijft:  

 
‘like a star cluster, the elements in the network closest to the anthropomor-
phic core are more firmly connected to that core and, as one moves further 
out from the center, the core exerts an increasingly smaller gravitational 
pull, giving these elements greater independence.’164  
 

in een context waarbinnen goden worden overgenomen in andere culturen 
en tevens een chronologische afstand overbruggen, zullen juist die functies 
die als dichter bij de antropomorfe kern van de godheid worden ervaren, 
minder snel wijzigen of verdwijnen. Daar waar discontinuïteit is waar te 
nemen in karaktereigenschappen en functies, kan worden gezegd dat deze 
op zekere afstand hebben gestaan tot de antropomorfe kern van de godheid 
in casu. uitgaand van een relatie tussen afstand van de karaktereigenschap 
tot de antropomorfe kern van de godheid en continuïteit/discontinuïteit van 
karaktereigenschappen van goden bij opname van de goden in omringende 
culturen, mag worden verondersteld dat daar waar continuïteit kan worden 
vastgesteld in karaktereigenschappen en functies, deze dichter bij de antro-
pomorfe goddelijke kern werden gerekend. bij overname van een godheid 
van de ene cultuur naar een andere cultuur is het juist de ontvangende cul-
tuur die de relatie van de diverse aspecten tot de antropomorfe kern van de 
godheid (her)definieert. het is logisch te veronderstellen dat bij dit proces 
van overdracht de wijze waarop deze aspecten verbonden waren met de god-
heid binnen de cultuur van waaruit de betreffende godheid werd overgeno-
men invloed heeft gehad op de karaktereigenschappen van de godheid zoals 
deze in de ontvangende cultuur werden toegekend aan deze godheid. 

164 M.b. hundley (2013, 81).
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in bovenstaande alinea is regelmatig gesproken over cultuur. in paragraaf 
2.3.2 hebben we de relatie tussen cultuur en etnische identiteit nader geëx-
ploreerd. Met betrekking tot de wijzigingen in de functie van Dagan bij 
diens uitbreiding naar het West-semitische gebied, merken we op dat de 
omvang en diepte van de wijziging te relateren is aan de vaststelling dat 
het gebied van de Midden-eufraat geen culturele identiteit vormt met de 
geografische strook langs de Middellandse Zeekust. De vrijwel ongewij-
zigde overgang van Jarichu uit ugarit naar israël bevestigt het bestaan van 
een culturele identiteit tussen ugarit en israël. aštarte toont een gemengd 
beeld. enerzijds blijft zij belangrijke eigenschappen behouden bij haar uit-
breiding naar egypte. tegelijkertijd ontwikkelt zij daar het moederschap 
als nieuwe eigenschap, die als zodanig niet bekend was in ugarit. Wel mer-
ken we hierbij op dat dit moederschap in een latere fase in fenicië wel 
wordt overgenomen. 

samenvattend stellen we dat bij processen waarbij goden uit een zeker ge-
bied werden overgenomen in een ander gebied twee aspecten van belang 
zijn voor de wijze waarop wordt omgegaan met eigenschappen die de god-
heid in de oorspronkelijke context werden toegekend. enerzijds is er de af-
stand van deze eigenschappen tot de antropomorfe kern van de godheid die 
mede bepaalt welke eigenschappen worden overgenomen en welke niet. an-
derzijds is er de factor van culturele identiteit. naarmate de ontvangende 
cultuur in mindere mate een culturele identiteit vormt met de cultuur van 
waaruit de godheid wordt overgenomen, zal er meer rekening moeten wor-
den gehouden met wijzigingen in het karakter of de functies van de god-
heid. 

 

2.5 VAN AṮIRATU NAAR ASJERA: TUSSEN CONTINUÏTEIT EN 
DISCONTINUÏTEIT 

in paragraaf 2.3 hebben we twee mogelijkheden onderzocht waarbinnen ka-
raktereigenschappen van aṯiratu kunnen worden gebruikt om een nader 
beeld te schetsen van asjera. Zo bespraken we in paragraaf 2.3.1 de moge-
lijkheid van beïnvloeding van israël door ugarit. bij deze mogelijkheid 
diende een eventuele chronologische en geografische afstand te worden over-
brugd. Deze overbrugging bleek mogelijk te zijn. karaktereigenschappen die 
in ugarit werden toegekend aan aṯiratu kunnen zijn overgedragen op asjera 
in israël. Deze overdracht kan hebben plaatsgevonden vanaf de laatste eeu-
wen van het bestaan van ugarit, tot in de eeuwen die volgden op de haar on-
dergang.  

in paragraaf 2.3.2 bespraken we de mogelijkheid dat ugarit en israël deel-
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den in een gemeenschappelijke etnische eenheid. We zagen dat, ongeacht de 
wijze waarop het ontstaan van het volk israël in Palestina werd voorgesteld, 
deze gemeenschappelijke etniciteit een mogelijkheid betrof. vanuit een ver-
onderstelde gemeenschappelijke etniciteit en een daarmee verbonden ge-
meenschappelijke cultuur, kan een lijn worden getrokken van aṯiratu naar 
asjera en kunnen karaktereigenschappen die in ugarit werden toegeschreven 
aan aṯiratu worden gebruikt om een beeld van de karaktereigenschappen 
van asjera te reconstrueren. 

karaktereigenschappen toegekend aan een godheid in een bepaalde cul-
tuur en periode, kunnen niet zonder meer worden geacht van toepassing te 
zijn op dezelfde godheid in een aanverwante cultuur of andere periode. Wel 
blijkt dat een aantal karaktereigenschappen van een godheid behouden blijft 
wanneer deze binnen een zekere etniciteit meegaat de tijd door. verandering 
treedt slechts in geringe mate op. Wanneer de godheid binnen een andere, 
mogelijk verwante etniciteit of cultuur, wordt geïntroduceerd, blijkt er een 
sterkere verandering op te treden binnen de aan deze godheid aanvankelijk 
toegekende karaktereigenschappen. in paragraaf 2.4.4 zagen we dat met 
name karaktereigenschappen die dicht bij de kern van de antropomorfe god-
heid gedacht kunnen worden, zichtbaar zullen blijven bij deze godheid wan-
neer deze in andere culturele en etnische entiteiten wordt aangetroffen. 
aangezien ugarit en israël in sociologische zin als etnische eenheid kunnen 
worden geïnterpreteerd, is het aannemelijk dat karaktereigenschappen toe-
gekend aan aṯiratu in hoge mate aanwezig zullen zijn in asjera.  

nu gebleken is dat is voldaan aan formele eisen die bepalen of een vorm 
van beïnvloeding of gemeenschappelijke cultuur kan hebben bestaan tussen 
ugarit en israël, bezien we op welke wijze de hebreeuwse bijbel spreekt over 
de godin asjera. Daarbij letten we vooral op mogelijke aanwijzingen voor 
beïnvloeding en/of een gemeenschappelijk gedeelde cultuur met etniciteiten 
in kanaän in relatie tot verering van de godin asjera.  

hoewel het gebruik van met name de hebreeuwse bijbel voor een recon-
structie van een episode uit de godsdienstgeschiedenis van israël en relaties 
met omringende volken en culturen tenminste gecompliceerd moet worden 
genoemd, blijken enkele gegevens daaruit met betrekking tot verering van  
asjera in israël intrigerend wanneer deze worden verbonden met de twee hier-
boven beschreven processen van vorming van een nieuwe etniciteit aan het 
begin van de iJzertijd in Palestina, en mogelijke latere beïnvloeding vanuit met 
name fenicië. ik concentreer mij daarbij op drie groepen gegevens. De eerste 
groep teksten is te relateren aan de discussie rondom etniciteit en kan gesitu-
eerd worden aan het eind van de late bronstijd. De tweede groep teksten 
spreekt over een nieuw ontstane etniciteit na een periode van acculturatie. ten 
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slotte heeft de derde groep teksten betrekking op een nieuwe stimulans van 
verering van asjera, als gevolg van beïnvloeding vanuit mogelijk fenicië.165 

exodus 34.13, Deuteronomium 7.5 en 12.3 gebruiken een masculiene meer-
voudsvorm van ʾašērā gevolgd door een suffix van de derde persoon meer-
voud of enkelvoud. genoemde teksten spreken in algemene zin over ʾašērā 
en lokaliseren deze bij de bewoners van het land kanaän. op grond van de 
gebruikte werkwoorden in genoemde teksten is te concluderen dat ʾašērā een 
cultusvoorwerp is.166 het is aannemelijk dat het cultusvoorwerp verbonden 
zal zijn geweest met de godin wiens naam het voorwerp draagt. Datering 
van genoemde teksten, alsmede de hierin beschreven tijd is voorwerp van 
veel discussie.167 Wanneer de teksten, onafhankelijk van hun ontstaansperi-
ode, een mogelijke beschrijving vormen van een periode uit de late bronstijd 
of vroege iJzertijd, laten zij zien dat verering van asjera in kanaän voor-
kwam, en dat deze verering, naast andere gebruiken, een grens tussen etni-
sche eenheden markeerde, of tenminste in de optiek van de schrijver van het 
boek Deuteronomium als grens diende te functioneren. israël, als volk, diende 
zich te blijven onderscheiden van de volken die asjera vereerden. het verbod 
uit Deuteronomium 16.21 om een ʾašērā, hier geschreven in enkelvoud vrou-
welijk, te plaatsen bij het altaar van JhWh sluit aan bij deze gedachte, maar 
richt zich nu nadrukkelijk op de cultus van het volk israël zelf.168 

165 voor een uitgebreide bespreking van de term ʾ aš ērîm in de hebreeuwse bijbel en recente interpretaties van 
de term, verwijs ik naar het werk van e.c. larocca-Pitts. in het algemeen is zij zeer terughoudend om een 
relatie te leggen tussen de ʾ aš ērîm als cultusobjecten en de godin asjera. in haar woorden: ‘they were used 
by israelites during the monarchic period primarily and may or may not have had some connection to as-
herah or the reverence for live trees demonstrated during the patriarchal period.’ larocca-Pitts meent dat 
een relatie tussen de ʾaš ērîm en asjera niet aannemelijk is. Zie e.c. larocca-Pitts (2001, 202, 350). 

166 exodus 24.13 gebruikt כרת; Deuteronomium 7.5 גדע; en Deuteronomium 12.3 ׁשרף.
167 volgens meerdere auteurs heeft Deuteronomium 12.3 geen betrekking op de late bronstijd, maar tekent 

zij de iJzertijd. b.M. levinson veronderstelt dat de tekst een binnen-israëlitische discussie weergeeft, 
waarbij de verering van asjera, als godin en cultussymbool, wordt gezien als element van de volksre-
ligiositeit. levinson merkt daarbij op dat etniciteit daarmee een literaire constructie is. Zie b.M. levin-
son (1998, 148-149). chr. frevel schrijft Deuteronomium 12.3 toe aan de exilische deuteronomist, daar 
Deuteronomium 12.3 nauw verbonden is met centralisatie van de cultus. Zie chr. frevel (1995, 241-
242). W.g. Dever ziet in Deuteronomium 12.2-3 een terug projectie van vocabulaire uit de tijd van de 
profeten in de mond van Mozes, en is van mening dat verering van asjera vanaf de intocht in kanaän 
een plaats heeft gehad in het religieuze leven van het volk israël. Zie W.g. Dever (2005, 224).

168 chr. frevel onderscheidt eveneens Deuteronomium 16.21 van de andere vermeldingen van ʾašērā in de 
Pentateuch. in zijn optiek richt Deuteronomium 16.21 zich tot de inrichting van de eigen cultus van 
het volk israël, terwijl de andere vermeldingen een oproep vormen tot ‘militanten verteidigung des 
ausschließlichkeitsanspruchs gegenüber den völkern und um die (natürlich fiktive) präventive ab-
wendung der gefahr religiöser verunsicherung, die durch die fremdkulte im land entstehen könnte.’ 
Wel zijn in zijn optiek exodus 34.13, Deuteronomium 7.5 en 12.3 pas later in de ballingschap geschreven 
en kan slechts Deuteronomium 16.21 als voor-deuteronomistisch worden gezien, daar zij geen verkla-
ring zoekt te geven voor de ballingschap als gevolg van opname van vreemde cultuselementen in de 
verering van JhWh. Zie chr. frevel (1995, 249). 
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een tweede groep teksten beschrijft de verering van ʾašērā als godin of cul-
tusvoorwerp gedurende de iJzertijd in Juda (en israël?). rechters 6 noemt 
meermalen ʾašērā naast baäl. ʾašērā lijkt hier een cultusvoorwerp te zijn dat 
omgehakt (כרת) moet worden. De tekst gebruikt hierbij de vrouwelijke vorm 
van ʾašērā, in het enkelvoud. vergelijking van de klacht van de mannen van 
ofra tegenover Joas en diens antwoord, maakt duidelijk dat Joas in de klacht 
van de mannen hoofdzakelijk een belediging van baäl door zijn zoon gideon 
hoort.169 immers, ʾašērā ontbreekt nu. 1 koningen 14.15 en 23 vermelden ʾašērā, 
en plaatsen deze naast opgerichte stenen (ַמֵּצבֹות), zoals ook reeds in exodus 
34.13 en Deuteronomium 7.5. 1 koningen 14.23 noemt de hoogten,170 zoals 
deze ook in relatie tot ʾašērā werden genoemd in rechters 6. hoogten treffen 
we ook aan in 1 koningen 15.13-14 en mogelijk in Micha 5.13.171 hoewel de 
hoogten mogelijk verbonden zijn met verering van asjera, beperkt asa zich 
tot het vernielen en verbranden van het beeld van asjera, dat Maächa had 
laten maken. in deze tekst mag worden aangenomen dat het om de godin 
asjera gaat, en niet om een cultussymbool.  

verbinding tussen ʾ ašērā en cultische voorwerpen als altaren en/of gewijde 
stenen, is eveneens te vinden in Jesaja 17.8 en 27.9.172 Daarnaast zien we deze 
combinatie ook in Jeremia 17.2. We constateren dat in teksten waar in alge-
mene zin gesproken wordt over ʾašērā in samenhang met gewijde stenen of 
ander cultusmateriaal, ʾašērā vermeld wordt in de masculiene pluralisvorm. 
in rechters 6 is sprake van een specifieke ʾašērā die dan ook met het bepaald 
lidwoord wordt vermeld, evenals in 1 koningen 15.14. 

een derde groep teksten is te situeren rondom koning achab. 1 koningen 
16.33 vertelt dat achab de asjera maakte. Deze daad staat literair in lijn met 

169 in de optiek van chr. frevel is de vermelding van ʾašērā in deze tekst ten minste problematisch. Zelf 
gaat frevel ervan uit dat ʾašērā pas in een latere fase van de wordingsgeschiedenis van de tekst is toe-
gevoegd. De vermelding van ʾašērā naast baäl is in zijn optiek een latere toevoeging aan de tekst om 
ʾašērā in diskrediet te brengen en onacceptabel te laten zijn voor de israëlitische cultus. Zie chr. frevel 
(1995, 151-155). s.a. Wiggins meent dat ʾašērā hier te zien is als een cultusobject en dat noch de identiteit 
van baäl, noch een identiteit van een eventuele godin expliciet is, en de tekst zeker geen persoonlijke 
relatie tussen beide goden veronderstelt. Zie s.a. Wiggins (1993, 102-105). 

170 bijbelvertalingen vertalen het hebreeuwse במה met ‘hoogte’. Duidelijk is dat deze vertaling niet geheel 
zeker is. bij het hebreeuwse במה gaat het om een cultische instelling. Zie e.c. larocca-Pitts (2001, 125-
129). in deze studie sluit ik mij, bij gebrek aan een betere vertaling, aan bij onder meer de nbv.

171 Micha 5.13 vermeldt in de Masoretische weergave van de tekst niet במה (hoogte) maar עריך (uw 
steden/tempelburchten). bhs stelt in het kritisch apparaat voor om עצביך (uw godenbeelden) of צריך 
(uw beelden) te lezen. De voorstellen van het kritisch apparaat sluiten in semantisch opzicht aan bij 
de betekenis van אשיריך uit het begin van het vers. De Masoretische tekst geeft mogelijk de plaats van 
verering in het tweede deel van het vers weer.

172 Jesaja noemt als cultusvoorwerpen, mogelijk verbonden met de ʾašērā, onder andere de wierookaltaren 
(hebreeuws: ḥammānîm). chr. frevel wijst erop de ḥammānîm nooit samen met de maṣṣebôt worden ver-
meld. over de betekenis van ḥammānîm en de relatie met ʾašērā is nog geen consensus bereikt. Zie chr. 
frevel (1995, 496-501). 
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het altaar dat hij maakte voor baäl in de tempel die hij voor baäl had laten 
maken in samaria. Deze daden, door de auteur sterk veroordeeld, volgen op 
achabs huwelijk met izebel uit sidon. De combinatie van baäl en asjera is 
ook terug te vinden in 1 koningen 18.19, waar elia achab sommeert de pro-
feten van baäl en van asjera samen te roepen.173 interessant is hierbij ook de 
vermelding dat de profeten van de tafel van izebel eten, waarbij mogelijk 
zowel te denken is aan de profeten van baäl, als die van asjera. Deze combi-
natie van baäl en asjera is verbonden met izebel, die in een fenicische traditie 
staat, waarbij een godenpaar boven aan de godenwereld stond.174 De reden 
voor de wijziging van astarte naar asjera kan worden gevonden in het sub-
stratum van de volksreligiositeit van israël, waarin een verwijzing naar asjera 
te vinden was. onder invloed vanuit fenicië wordt deze stroming opnieuw 
geactiveerd en gecultiveerd. het is aannemelijk te veronderstellen dat herle-
ving van verering van asjera, geïnitieerd vanuit de fenicische traditie, sporen 
van deze traditie zal hebben overgedragen op de verering van asjera. Daar-
mee is er sprake van beïnvloeding. Deze beïnvloeding van religie binnen het 
noordelijk rijk van israël, past bij de bredere politieke ontwikkelingen van 
bondgenootschappen tussen de feniciërs en andere volken, zoals aangeduid 
in paragraaf 2.3.1.  

2 koningen 21-23 geeft de godin asjera nadrukkelijk een plaats in Juda. 

173 bij de vermelding van 1 koningen 18.19 zijn twee discussies te noemen. in de eerste plaats stelt bhs 
voor de vermelding van de profeten van asjera weg te laten. De reden hiervoor lijkt het ontbreken van 
de asjera-profeten te zijn in het vervolg van 1 koningen 18.20-40. bhs noemt echter geen tekstgetuigen 
waarin de vermelding van de asjera-profeten ontbreekt. Mogelijk werden haar profeten in het vervolg 
van de geschiedenis samengenomen met de profeten van baäl. het tweede discussiepunt is de histo-
riciteit van deze geschiedenis. s.J. de vries meent dat het in 1 koningen 19.21-39 gaat om een ‘profe-
tendispuut’. De centrale vraag is wie de ware profeet van JhWh is, en niet wie de ware god is. Zie s.J. 
de vries (2003, 225). op de vraag naar de historiciteit van de geschiedenis, zoals deze wordt verteld in 
1 koningen 19.21-39 doe ik hier geen uitspraak. het gaat er hier om dat het huwelijk tussen achab en 
izebel een band legt met fenicië, waar verering van het godenpaar baäl en aštarte bekend was. ver-
volgens wordt onder koning achab het godenpaar baäl en asjera genoemd als godenpaar binnen israël. 
ik ga ervan uit dat het bij deze band met fenicië wel om historisch betrouwbare informatie gaat.

174 een relatie tussen baäl en een fenicische traditie kan volgens chr. frevel niet bewezen worden geacht. 
frevel ziet in 1 koningen 18 een tekst waarin het gaat om verering van de ene JhWh, waarbij de iden-
titeit van baäl onbekend blijft. De vermelding van asjera binnen deze geschiedenis stamt, in de visie 
van frevel, uit de deuteronomistische of laat-deuteronomistische tijd en behoort niet tot de oorspron-
kelijke vertelling. Zie chr. frevel (1995, 121). redactoren hebben een relatie gelegd tussen izebel en 
verering van asjera. chr. frevel (1995, 58). anderen pleiten er voor de vermelding van (de profeten 
van) asjera niet te zien als latere toevoeging, maar als deel van de oorspronkelijke tekst. Zie voor een 
korte bespreking van de diverse posities s.a. Wiggins (1993, 110-111). 
het blijkt niet mogelijk vast te stellen of de vermelding van asjera een latere toevoeging is, of oor-
spronkelijk tot de tekst heeft behoord. De discussie over de oorspronkelijkheid van de vermelding van 
asjera heeft echter een beperkte betekenis voor een mogelijke relatie tussen haar en izebel. ook in het 
geval de vermelding een latere toevoeging zou zijn, betekent deze inbreng niet dat daarmee de moge-
lijke historiciteit van een verbinding tussen izebel en asjera ontkend kan worden. 
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Deze godsdiensthistorische ontwikkeling wordt door de schrijver in 2 ko-
ningen 21.3 nadrukkelijk verbonden met religieuze praktijken van de israë-
litische koning achab. De tekst als zodanig wekt daarmee de indruk dat de 
invloed vanuit fenicië zich niet beperkte tot izebel en het noordelijke rijk van 
israël, maar eveneens doordrong tot in Juda. binnen 2 koningen 21-23 wordt 
over het beeld van asjera gesproken dat in het huis van JhWh in Jeruzalem 
is gemaakt. Mogelijk is plaatsing van haar beeld in het huis van JhWh een 
weergave van de veronderstelde relatie van de godin met de hoofdgod van 
de godenwereld, zoals te zien in de combinatie baäl en asjera, nu getranspo-
neerd naar een godenpaar JhWh en asjera. verbondenheid met opgerichte 
stenen, zoals we zagen bij de tweede groep genoemde teksten, is pas weer te 
constateren in 2 koningen 23.14 en 15, waar Josia de hoogten buiten Jeruza-
lem verontreinigt. in relatie tot teksten die spreken over samaria en Jeruzalem 
wordt de vrouwelijke enkelvoudsvorm van ʾašērā gebruikt, uitgezonderd  
2 koningen 23.14, waar gesproken wordt over hoogten buiten Jeruzalem en 
de mannelijke meervoudsvorm wordt gebezigd. 2 koningen 23.15 spreekt 
over een specifieke hoogte van Jerobeam en gebruikt hierbij de vrouwelijke 
enkelvoudsvorm van ʾašērā. 

naast vermelding van ʾašērā in genoemde teksten komen we ʾašērā tegen 
in 2 kronieken waar eveneens een onderscheid te maken is tussen de enkel-
vouds- en de mannelijke meervoudsvorm. van een mannelijke meervouds-
vorm is sprake in 2 kronieken 14.2 [ned. 14.3], 17.6, 24.18, 31.1, 33.3, 34.4 en 
7. in al deze teksten betreft het voorwerpen buiten Jeruzalem, veelal nadruk-
kelijk verbonden met opgerichte stenen en altaren. in 2 kronieken 15.16 ge-
bruikt de schrijver de enkelvoudsvorm, waarmee hij refereert aan een 
specifiek beeld, opgericht door Maächa. Daarnaast treffen we in 2 kronieken 
19.3 en 33.3 een vrouwelijke meervoudsvorm aan.  

in bovenstaande tekst veronderstelden we dat in de hebreeuwse bijbel 
twee sporen te vinden zijn met betrekking tot de relatie tussen aṯiratu en as-
jera. Zo lokaliseert de tekst van exodus en Deuteronomium verering van 
ʾašērā onder de volken die kanaän bewonen. De boeken rechters, 1 koningen, 
Jesaja, Jeremia en Micha beschrijven eveneens een verering van ʾašērā gerela-
teerd aan hoogten in het land kanaän ten tijde van het volk israël, waarbij 
eveneens ander cultusmateriaal werd gebruikt. enkele vermeldingen van 
deze vorm van verering van ʾašērā vinden we eveneens in het boek 2 kronie-
ken. Dit spoor toont de culturele en religieuze continuïteit die mogelijk door 
middel van een proces van acculturatie en vorming van een nieuwe etnische 
entiteit loopt van ugarit naar israël. 

een tweede spoor met betrekking tot de relatie aṯiratu en asjera betreft 
haar verering in samaria en Jeruzalem. nadrukkelijk wordt deze verering 
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verbonden met achab, van wie wordt meegedeeld dat hij trouwt met izebel, 
uit sidon. Daarmee is sprake van beïnvloeding vanuit fenicië, dat zelf weer 
als voortzetting mag worden gezien van de religiositeit uit ugarit. linguï-
stisch lijkt deze lijn te worden aangeduid door het gebruik van de vrouwelijke 
enkelvoudsvorm van ʾašērā. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat enkele 
teksten buiten deze lijn eveneens de vrouwelijke enkelvoudsvorm gebruiken. 
Zoals boven aangegeven, is deze vorm te lezen als verwijzing naar een spe-
cifiek voorwerp/godin, op een specifieke plaats.175  

 

2.6 AANSCHERPING VAN DE VRAAGSTELLING VOOR HET 
HUIDIGE ONDERZOEK 

in paragraaf 1.4.3 formuleerden we twee vragencomplexen. in de eerste 
plaats stelden we de vraag naar de relatie tussen ugarit en israël. Dit vragen-
complex werd uitgewerkt in paragraaf 2.3. We concludeerden dat er twee lij-
nen lopen, te weten die van etnische identiteit en beïnvloeding. het tweede 
vragencomplex dat we in paragraaf 1.4.3 reeds benoemden had betrekking 
op de overdracht van karaktereigenschappen, toegekend aan een godheid, 
op deze godheid binnen verwante culturen. in paragraaf 2.4.4 kwamen we 
tot de conclusie dat bij de overdracht van karaktereigenschappen van een be-
paalde godheid naar deze godheid in een andere cultuur de culturele en et-
nische afstand tussen de volken van belang was, naast de relatie van de 
karaktereigenschappen tot de goddelijke antropomorfe kern van de godheid.  

De aanvankelijke vraagstelling waarin gezocht werd te bepalen welke ka-
raktereigenschappen van aṯiratu waren overgedragen op asjera beperken 
we nu tot de vraag welke karaktereigenschappen toegekend in ugarit aan 
aṯiratu dicht bij de goddelijke antropomorfe kern hebben behoord, en daar-
mee mogelijk zijn doorgegeven naar asjera. om te bepalen of een karakter-
eigenschap tot de goddelijke antropomorfe kern heeft behoord, veronder- 
stellen we dat een geringe afstand op twee manieren wordt uitgedrukt. in de 
eerste plaats zal deze karaktereigenschap onomstreden dienen te zijn. uiter-
aard is het mogelijk dat karaktereigenschappen en posities binnen een go-
denwereld worden bediscussieerd en bestreden. van de schrijver van de tekst 
mag verwacht worden dat deze een eigen positie kiest ten aanzien van een 

175 Met deze analyse sluiten we enerzijds aan bij s.J. Park, die concludeert dat de vrouwelijke enkelvouds-
vorm verbonden is met een tempel of ‘hoogte’, de mannelijke meervoudsvorm altijd verwijst naar cul-
tusvoorwerpen bij ‘hoogten’ en de vrouwelijke meervoudsvorm verwijst naar de vrouwelijkheid van 
de godin in samenhang met een mannelijke godheid als baäl. anderzijds proberen we in bovenstaande 
schets de vormen ook een plaats te geven binnen de godsdienstgeschiedenis van israël. Zie s.J. Park 
(2011).
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mogelijk bediscussieerde of bestreden karaktereigenschap. het is het stand-
punt dat wordt ingenomen door de schrijver van de tekst, dat bepaalt of we 
in deze studie een karaktereigenschap als omstreden of onomstreden be-
schouwen. naast het criterium van omstreden of onomstreden zijn, dient aan 
het criterium van verbreidheid van een specifieke karaktereigenschap in 
meerdere teksten te worden voldaan. Pas wanneer een karaktereigenschap 
in meerdere teksten terug te vinden is, en wordt gesteund, mag van deze ka-
raktereigenschap worden verondersteld dat zij een geringe afstand heeft tot 
de goddelijke antropomorfe kern van de godin. Met dit tweede criterium 
voorkomen we dat onze veelal gebrekkige kennis van het functioneren van 
concrete teksten binnen de ugaritische samenleving de beantwoording van 
de centrale vraagstelling van dit onderzoek beïnvloedt. 

in het belang van dit onderzoek beperken we ons tot twee aan aṯiratu toe-
geschreven karaktereigenschappen. Zoals meerdere studies aannemen, be-
kleedt aṯiratu een vooraanstaande positie naast de hoofdgod in de ugaritische 
godenwereld. Daarmee wordt zij getekend als een wijze godin.176 De visie dat 
aṯiratu een hoge positie bekleedt en wijsheid een van haar eigenschappen is, 
lijkt onder druk te komen staan door de waarneming dat ilu, de hoofdgod 
binnen de ugaritische godenwereld, aṯiratu’s raadgeving niet altijd navolgt, 
of haar zelfs volledig lijkt te negeren op cruciale momenten in de beschreven 
geschiedenissen. Door zijn optreden ontkent ilu aṯiratu als een wijze godin te 
zien. het voorbijgaan van ilu aan de mening van aṯiratu of aan aṯiratu zelf in 
narratieve teksten uit ugarit kan zowel het karakter van ilu beschrijven, maar 
evenzeer duiden op een discussie met betrekking tot karaktereigenschappen 
die aan aṯiratu binnen de ugaritisch godenwereld werden toegekend. een 
keuze voor een mogelijke verklaring van ilu’s voorbijgaan aan aṯiratu, of haar 
mening, is uiteraard een handeling die door de lezer wordt voltrokken. Deze 
vaststelling betekent overigens niet dat de tekst zelf geen positie ten aanzien 
van deze keuze zou betrekken. van belang bij de interpretatie van gesigna-
leerde mogelijke spanning tussen ilu en aṯiratu is de totaliteit van de signalen 
die de tekst zelf geeft zowel met betrekking tot ilu als tot aṯiratu. 

tevens zullen we in deze studie bezien op welke wijze het (veronderstelde) 
moederaspect van aṯiratu in de ugaritische teksten verder wordt uitgewerkt. 
het moederaspect wordt door enkele genoemde auteurs met name verdedigd 
op grond van het bij aṯiratu gebruikte epitheton um ilm. Juist de kirta-le-
gende, waarin het thema nakomelingen een pregnante rol speelt, kan nader 
inzicht verschaffen over de vraag hoe de godin aṯiratu, als moedergodin, bij 
dit thema betrokken is, en vanuit wiens gezichtspunt.  

176 Zie ook l.k. handy (1994, 82-83).
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De term ‘moederschap’ omvat meerdere aspecten.177 in de eerste plaats 
duidt deze term vruchtbaarheid aan. voor veel vrouwen in het oude nabije 
oosten was vruchtbaarheid van groot belang. hoewel er oog was voor het 
belang van vruchtbaarheid van de man naast vruchtbaarheid van de vrouw 
om nageslacht te verwekken, ligt de nadruk in teksten uit het oude nabije 
oosten op de vruchtbaarheid van de vrouw. naast zwangerschap en geboorte 
behoorde borstvoeding eveneens tot het moederschap, al kon hiervoor een 
voedster worden gezocht.178 bij het moederschap passen verder nog zorg-
zaamheid en gezag. 

in het huidige onderzoek concentreren we ons op de eigenschappen wijs-
heid en moederschap van de godin aṯiratu, zoals ons deze binnen de ons be-
kende teksten uit ugarit worden beschreven. Wanneer men een continuïteit 
veronderstelt tussen aṯiratu en asjera, en karaktereigenschappen – toegedicht 
aan aṯiratu – gebruikt om een concreter beeld te vormen van de godin asjera, 
zal men recht moeten doen aan het beeld dat de ugaritische teksten van haar 
schetsen. 

 

177 voor het vaststellen van aspecten van het moederschap heb ik gebruik gemaakt van de beschrijving 
van moeders in het oude nabije oosten, met bijzondere aandacht voor ugarit en israël, van h.J. Mars-
man (2003, 191-243).

178 voor ugarit is de samenhang tussen baren en voeden als aspecten van het moederschap te zien in ktu 
1.13.29-32. 
ktu 1.13.29-30         agzrt . ʿnt . arḫ . bʿl                verlangend was ʿanatu, de vaars van baʿlu, 
ktu 1.13.30              a<g>zrt . ʿnt . wld [.]            verlangend om te baren was ʿanatu. 
ktu 1.13.31              kbdh . l ydʿ . hrh                     haar baarmoeder had nog geen conceptie gekend, 
ktu.1.13.31-32         wṯdh . tnqt                             noch haar borsten het zogen. 
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HOOFDSTUK 3 
Aṯiratu en haar epitheta 

 
3.1 INLEIDING 

in dit hoofdstuk bespreken we de epitheta die in verband worden gebracht 
of in verband te brengen zijn met de godin aṯiratu. alvorens echter op deze 
afzonderlijke epitheta in te gaan, lijken enkele algemene opmerkingen over 
het begrip epitheton op hun plaats. 

in bestaande literatuur waarin epitheta uit ugarit ter sprake komen, wordt 
veelal geen helder onderscheid gemaakt tussen titels van goden, hun namen 
en hun epitheta. De auteurs gebruiken de genoemde kwalificaties zonder on-
derscheid, of omschrijven niet wat verstaan wordt onder titel, godennaam of 
epitheton. Dit gebrek aan helderheid bij de omschrijving van genoemde be-
grippen, is er mede debet aan dat eenzelfde ugaritische uitdrukking soms 
als titel wordt geïnterpreteerd maar ook als naam of als epitheton. t. binger 
noemt rbt ym en qnyt ilm titels, terwijl b. Margalit dezelfde uitdrukkingen epi-
theta noemt.1 een vergelijkbare discussie tussen titel en epitheton is waar te 
nemen bij vertalingen die worden voorgesteld voor de frase lṭpn il dpid.2 J.c. 
de Moor vat lṭpn op als een epitheton en vertaalt ‘the benevolent, ilu the 
good-natured.’ J.f. healey oppert de mogelijkheid lṭpn als eigennaam te lezen, 
waardoor de vertaling luidt: ‘i, laṭīpān, il dpid.’ f.M. cross noemt eenzelfde 
moeilijkheid bij de vertaling van onder meer de israëlitische godsnaam ēl 
ʿôlām, waardoor de naam vertaald kan worden als ‘the god ʿÔlām’ en ‘the 
god of eternity’.3 Deze terminologische verwarring beperkt zich niet tot israël 
of ugarit. bij epitheta gevonden op egyptische grafmonumenten en die be-
trekking hebben op mensen is sprake van eenzelfde onduidelijkheid. D.M. 
Doxey merkt op dat epitheta op grafmonumenten voorkomen naast titels en 
namen en niet altijd van de laatstgenoemde te onderscheiden zijn.4  

het hierboven gegeven korte overzicht van het gebruik van de termen titel 
en epitheton laat een gebrek aan overeenstemming zien in definiëring van 
gebruikte terminologie. naast het gebrek aan een eenduidige omschrijving 

1 t. binger (1997, 42-50) en b. Margalit (1990).
2 onder meer in ktu 1.6.iii.6 en 10.
3 J.c. de Moor (1987, 91), J.f. healey (1998). f.M. cross (1997 (oorspronkelijke editie 1973), 47).
4 D.M. Doxey (1998, 1-3).
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van gebruikte terminologie, is er een historische factor waardoor de ondui-
delijkheid verder wordt gevoed. f.M. cross geeft de mogelijkheid aan dat ti-
tels behorend bij de kanaänitische god ilu in de hebreeuwse godsdienst zijn 
overgenomen als epitheta voor el. cross gaat er vanuit dat kanaänitische ti-
tels van ilu epitheta zijn die op hun beurt werden afgeleid van liturgische 
namen van ilu5. ook M. Dijkstra veronderstelt een nauwe relatie tussen naam 
en epitheton, wanneer hij de oorsprong van de naam JhWh zoekt in een epi-
theton behorend bij de kanaänitische/vroeg-israëlitische god el.6 helaas 
wordt het hiermee veronderstelde historische proces van overname van titels 
als epitheta, of van epitheta als namen, niet nader uitgewerkt, en blijft het on-
duidelijk wanneer een woord een titel dan wel een epitheton is. kennelijk is 
er sprake van een vloeiende historische overgang tussen naam, titel en epi-
theton waarbij deze niet altijd even scherp historisch van elkaar gescheiden 
kunnen worden. in deze richting wijst eveneens D. schwemer die laat zien 
dat epitheta in verschillende tijdvakken in het oude nabije oosten ook als 
namen kunnen zijn gebruikt. D. schwemer concludeert dat de naam van de 
god baʿlu zich aan het eind van de zestiende en gedurende de vijftiende eeuw 
ontwikkeld heeft uit een epitheton van de god haddu, voor wie overigens 
het woord haddu weer gebruikt kan worden als epitheton van de ugaritische 
god baʿlu.7 naast de mogelijkheid van historische ontwikkelingen waarbij 
namen in een latere fase als epitheta kunnen worden gebruikt, of epitheta als 
namen, dient men rekening te houden met vormen van interreligieus syncre-
tisme waarbij meerdere goden gebruik kunnen maken van dezelfde epitheta, 
zoals M. Dijkstra laat zien voor JhWh en baäl in de monarchische periode in 
israël.8 ten slotte noemen we nog h. lutzky, die het West-semitische woord 
šaddaj kwalificeert als naam en als epitheton, waarbij ze een mogelijke histo-
rische ontwikkeling van een godinnennaam naar epitheton van een godin, 
en ten slotte epitheton van el schetst.9 lutzky schetst een proces waarbij de 
naam van de godin sjaddaj zich transformeert in een epitheton van een godin 
(in haar visie asjera), en vervolgens een epitheton wordt van de god el. We 
concluderen dat bij het afgrenzen van namen, titels en epitheta binnen een 
West-semitische context rekening dient te worden gehouden met momenten 
van diffusie. 

5 f.M. cross (1997 (oorspronkelijke editie 1973), 48-49).
6 M. Dijkstra (1995, 47).
7 Zie D. schwemer (2008, 8) en s.l. allen (2011, 257).
8 M. Dijkstra (1995, 48-49). Dijkstra wijst hier onder meer op JhWh die door de wolken of hemel rijdt, 

zoals baʿlu in de ugaritische teksten, en noemt daarbij uit de hebreeuwse bijbel Psalmen 18.10vv, Psal-
men 68.34 en Deuteronomium 33.26. Daarnaast noemt hij amos 4.13 en Micha 1.3, waar van JhWh 
wordt gezegd dat hij op de hoogten van de aarde treedt. 

9 h. lutzky (1998). 
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hoewel genoemde termen niet altijd scherp van elkaar gescheiden kunnen 
worden, kan in een enkele context wel gesproken worden van onderscheiden 
functies voor titels, namen en epitheta. D.M. Doxey ziet voor de epitheta op 
egyptische grafmonumenten een specifieke rol weggelegd die onderscheiden 
is van de functie van titels en namen. allereerst identificeren de namen en ti-
tels de eigenaar van de inscriptie. Daarnaast transformeren zij op symbolische 
wijze het levenloze object waarop de inscriptie is aangebracht in een belicha-
ming van het individu naar wie de epitheta verwijzen. epitheta legitimeren 
verder de status van het individu en zijn beroep, en moedigen ten slotte aan 
tot het onderhouden van het grafmonument.10  

De door Doxey onderscheiden specifieke rol voor epitheta zal voor wat be-
treft de uit ugarit afkomstige epitheta die betrekking hebben op aṯiratu niet 
op dezelfde wijze worden teruggevonden. Doxey’s genoemde epitheta heb-
ben betrekking op menselijke individuen, en niet op een god of godin, zoals 
bij aṯiratu. ook de sitz-im-leben van grafmonumenten verschilt met die van 
kleitabletten uit ugarit. Daarbij dient ook te worden verdisconteerd dat er 
juist bij het gebruik van namen, titels en epitheta sprake kan zijn van culturele 
distantie tussen egypte en ugarit. Wel lijkt het hier van belang te zijn de 
nauwe betrokkenheid van het epitheton op het subject waar het bij hoort op 
te merken. het epitheton geeft een unieke karakterisering van het subject 
weer en vormt hiermee een hechte eenheid, al laat dit wel ruimte voor het 
gebruik van eenzelfde epitheton bij meerdere subjecten. naast de functie van 
karakterisering lijken epitheta ook de relevantie van een moment te kunnen 
benadrukken.11 

a. rahmouni geeft een inhoudelijke en formele omschrijving van wat hij 
onder epitheta uit ugarit verstaat. voor rahmouni zijn epitheta één of meer 
woorden die een zekere karaktertrek van een godheid of demon uitdrukken, 
waarmee zijn of haar rol in de wereld of zijn of haar relatie tot een andere 
godheid of een groep goden binnen de ugaritische godenwereld tot uitdruk-
king wordt gebracht.12 verder merkt hij op dat dit woord/deze woorden de 
naam van de godheid of demon moet/moeten kunnen vervangen, of in po-
tentie als substituut voor de godennaam kunnen functioneren. voor rah-
mouni houdt dit in dat het epitheton parallel moet staan aan de naam van de 
godheid in ten minste één concrete context binnen de teksten uit ugarit. Dit 
parallellisme helpt om ten minste een epitheton en een godheid of demon 
aan elkaar te relateren. Dit criterium zal overigens niet in alle concrete con-

10 Zie D.M. Doxey (1998, 1).
11 Zo P. vivante op grond van zijn onderzoek naar het voorkomen van epitheta in homerus. P. vivante 

(1982). 
12 a. rahmouni (2008, xix).
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texten even gemakkelijk te hanteren zijn. Daar waar binnen een tekst geen 
sprake is van parallellisme tussen een godennaam of naam van een demon 
en een epitheton zal discussie mogelijk blijven over de vraag naar welke god-
heid of demon het gebruikte epitheton verwijst.  

rahmouni wil onderscheid maken tussen epitheta en titels van goden. epi-
theta bevatten ten minste een zelfstandig naamwoord, dat op meerdere per-
sonen, goden en/of demonen toepasbaar moet zijn, terwijl titels uit één of 
meerdere eigennamen bestaan. overigens is het binnen de ugaritische tek-
sten niet altijd duidelijk of een woord een eigennaam dan wel een zelfstandig 
naamwoord is. rahmouni interpreteert een woord als eigennaam, wanneer 
de stam niet op een andere wijze in het ugaritische bekend is.13 als voorbeeld 
noemt rahmouni bʿl en lṭpn. bʿl ziet hij niet als epitheton, maar lṭpn wel. sa-
mengestelde uitdrukkingen die bestaan uit twee of meer componenten wor-
den door hem in de regel als epitheta beschouwd wanneer ten minste één 
element een zelfstandig naamwoord is. rahmouni laat zien dat in concrete 
gevallen discussie niet is uitgesloten, zoals blijkt uit de uitdrukking bʿl gbl, 
dat vertaald kan worden als ‘baʿlu van byblos’, of ‘heer van byblos’. verder 
brengt rahmouni het criterium aan dat het woord/de woorden binnen di-
verse contexten voor meer dan één godheid of demon gebruikt kan/kunnen 
worden om als epitheton te kunnen worden beschouwd. tenslotte dient het 
woord/dienen de woorden binnen een concrete context slechts op één god-
heid of demon betrekking te hebben.  

het blijft overigens mogelijk dat woorden die volgens de criteria van rah-
mouni kunnen worden aangemerkt als epitheta onderdeel uitmaakten van 
een maatschappelijk religieus proces waarbij de epitheta werden omgevormd 
tot titels of zelfs tot namen. Met name de voornoemde bevindingen van f.M. 
cross en D. schwemer tonen aan dat deze processen zich voordeden in de 
tijd waaruit de ons overgeleverde teksten uit ugarit stammen. omdat over 
dit proces weinig concrete gegevens bekend zijn, zal in het vervolg van dit 
hoofdstuk hier geen rekening mee worden gehouden.  

in het kader van dit onderzoek gaan we, wat betreft de definitie van een 
epitheton in de ugaritische teksten, uit van de inhoudelijke omschrijving 
ervan zoals deze is verwoord door a. rahmouni. epitheta geven karakter-

13 Zie a. rahmouni (2008, xxii). Dit criterium dat rahmouni gebruikt om eigennamen te onderscheiden 
van titels, kent aan zijn onderscheiding een voorlopig karakter toe. het is immers niet ondenkbaar dat 
wanneer meer ugaritische teksten worden gevonden een tot nu toe onbekende stam wel zal blijken te 
hebben bestaan. Daarnaast blijft het de vraag waarom een woord van een tot nu toe onbekende stam 
wel een titel kan zijn, en een woord van een bekende stam niet. binnen de beperkingen die met het cri-
terium zelf gegeven zijn, dient te worden opgemerkt dat het criterium wel behulpzaam is om een on-
derscheid aan te brengen tussen titels en epitheta.
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trekken van goden of demonen weer, waardoor de relatie van de goden of 
demonen tot de wereld of tot elkaar kan worden uitgedrukt. rahmouni werkt 
het door hem hierbij geformuleerde criterium dat het epitheton de naam van 
de godheid of de demon moet kunnen vervangen uit in de eis dat op het ni-
veau van de teksten ten minste in één concrete tekst de naam van de godheid 
of demon parallel dient voor te komen aan het epitheton. hoewel niet kan 
worden uitgesloten dat een woord als epitheton wordt gebruikt, zonder dat 
het in de ons bekende teksten parallel aan de naam van de godheid of demon 
wordt aangetroffen, menen we rahmouni wel in deze beperking te moeten 
volgen. Zij vermijdt immers het reëele gevaar van een cirkelredenering, waar-
bij een zelfstanding naamwoord als epitheton van een bepaalde godheid  
genomen kan worden, en de godheid zelf daarmee verder tekent en karakte-
riseert, zonder een extern bewijs te hebben voor de toepasbaarheid van het 
epitheton op de godheid. in dit hoofdstuk maak ik hier één uitzondering op, 
namelijk bij de bespreking van het epitheton qdš. rahmouni’s beperking be-
tekent dat qdš buiten de epitheta blijft die op aṯiratu betrekking kunnen heb-
ben. Zoals echter blijkt uit paragraaf 3.5, bestaat er voor zover het qdš betreft, 
zeker geen consensus onder onderzoekers, en zien meerderen qdš wel als een 
epitheton van aṯiratu. het zal blijken dat via een indirecte lijn een argumen-
tatie te vinden is om qdš daadwerkelijk als epitheton van aṯiratu te interpre-
teren.14 um ilm, dat vertaald kan worden als ‘moeder van de goden’ bespreek 
ik eveneens in dit hoofdstuk, al is er – zoals zal blijken – geen direct bewijs 
om in deze frase een epitheton van aṯiratu te lezen.15 een mogelijk, deels ge-
reconstrueerd, epitheton mšnqt bij aṯiratu in ktu 1.15.ii.28 neem ik niet 
over.16  

De volgende epitheta zullen in het vervolg van dit hoofdstuk achtereen-
volgens worden besproken:  

ilt in paragraaf 3.2, 
rbt aṯrt ym in paragraaf 3.3, 
qnyt ilm in paragraaf 3.4, 
qdš in paragraaf 3.5, 
um ilm in paragraaf 3.6. 
voor het vaststellen van de waarde van de gebruikte epitheta voor de 

vraagstelling van dit onderzoek dienen meerdere elementen uit het hierboven 
beschrevene te worden vastgehouden.  

rahmouni stelt dat een gebruikt epitheton een karaktertrek weergeeft van 

14 Zie de paragrafen 3.5 en 3.7.4.
15 voor de argumentatie om ondanks het gebrek aan directe bewijzen um ilm als epitheton verbonden te 

zien met aṯiratu, zie paragraaf 3.6.
16 voor de argumentatie voor deze keuze verwijs ik naar de paragrafen 5.3.2 en 5.3.4.
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de godheid of demon naar wie het verwijst. Welke karaktertrek door middel 
van een zeker epitheton is weergegeven, blijft veelal onderwerp van discus-
sie. vanwege deze discussie beperken we ons onderzoek naar epitheta die 
met aṯiratu in verband te brengen zijn niet door een van tevoren aangebracht 
selectiecriterium waarbij op grond van de toegespitste onderzoeksvraag een 
aantal epitheta uitgekozen worden. op deze wijze pogen we eerst een breed 
beeld te genereren van epitheta die bij aṯiratu behoren, en zullen pas in pa-
ragraaf 3.7.5 de vraag beantwoorden welke bijdrage de epitheta leveren aan 
de beantwoording van de door ons toegespitste onderzoeksvraag.17  

Met name Doxey laat zien dat er een nauwe relatie bestaat tussen het epi-
theton en het subject waar het epitheton voor wordt gebruikt. het blijft echter 
eveneens mogelijk eenzelfde epitheton op diverse goden te betrekken, zoals 
rahmouni aangeeft. Daaruit kan echter niet worden opgemaakt dat een epi-
theton niet meer is dan een toevallig gekozen woord als omschrijving voor 
een functie of relatie van een godheid of demon. De zeer nauwe relatie van 
het epitheton met het subject, gecombineerd met de mogelijkheid in ugarit 
om één en hetzelfde epitheton op meerdere goden te kunnen betrekken, lijkt 
vooral te wijzen op een bewuste keuze voor het gebruik van een bepaald epi-
theton. De keuze voor een bepaald epitheton bij een zekere godheid op een 
bepaalde plaats binnen een ugaritische tekst lijkt daarmee vooral de rol van 
de godheid op een zeker moment binnen de verhaallijn te onderstrepen. 

Zoals opgemerkt zijn de epitheta onderdeel van een geschreven tekst en 
krijgen zij hun betekenis in samenhang met de opbouw van deze tekst. om 
de intentie van het epitheton te achterhalen, zal daarom niet alleen naar het 
epitheton zelf kunnen worden gekeken, maar dient ook de literaire context 
er bij te worden betrokken. in onderstaande analyse zal slechts op beknopte 
wijze aandacht worden besteed aan de vraag hoe het gebruikte epitheton sa-
menhangt met de literaire context van de tekst. een grondiger literaire ana-
lyse van met name de kirta-legende komt in het vervolg van deze studie 
uitgebreid aan de orde. in dit hoofdstuk zal er slechts aandacht aan worden 
geschonken wanneer deze teksten niet nader in de volgende hoofdstukken 
zullen worden besproken, of wanneer enig inzicht in de literaire context in 
dit hoofdstuk onontbeerlijk is voor het vaststellen van de betekenis van het 
gebruikte epitheton en het daarmee aangegeven beeld dat wordt geschetst 
van de godheid of demon waar het epitheton naar verwijst, in casu aṯiratu.  

aanvullend op het onderzoek naar een mogelijke samenhang tussen de 
tekstsoort enerzijds en het gebruikte epitheton anderzijds, zoals hierboven 
genoemd, zal binnen de epische en mythische teksten worden bezien vanuit 

17  voor de aanscherping van de onderzoeksvraag, zie paragraaf 2.6.
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welk perspectief de epitheta worden gebruikt. binnen de epische en mythi-
sche teksten treffen we handelende en sprekende personages aan. in hun 
spreken richten zij zich tot de goden of spreken tot anderen over de goden. 
Daarnaast wordt in de teksten uit ugarit ook in de verbindende redactionele 
delen gesproken over goden. volgens s. bar-efrat zijn het juist deze stukken 
waarin de schrijver zijn commentaar geeft op de ontwikkelingen binnen de 
verhaallijn.18 Wanneer personages binnen de verhaallijn zelf epitheta gebrui-
ken in hun spreken tot of over goden, spreken we van het deelnemersper-
spectief, in overige gevallen spreken we van een schrijversperspectief. 
Wanneer een epitheton vanuit het schrijversperspectief wordt gebruikt, neemt 
de verteller de hoorder, of lezer, mee naar zijn of haar eigen context. Wanneer 
een epitheton wordt gebruikt vanuit een deelnemersperspectief is de directe 
inbreng van de verteller minder pregnant aanwezig en kan er een minder di-
recte verbinding bestaan tussen wat binnen het plot wordt verteld enerzijds, 
en de leef- en belevingswereld van de schrijver anderzijds. De tegenstelling 
tussen schrijversperspectief en deelnemersperspectief is echter niet al te 
scherp te trekken. ook het deelnemersperspectief wordt door de schrijver op-
getekend en vorm gegeven.19   

ten slotte dient eveneens de context van de schrijver20 en lezer of hoorder 
te worden meegewogen bij het vaststellen van de betekenis van een epithe-
ton. binnen het kader van dit hoofdstuk is het om twee redenen niet mogelijk 
deze context op systematische wijze te verdisconteren. in de eerste plaats is 
te wijzen op het relatief grote aantal teksten dat besproken zal worden. bij 
het vaststellen van een mogelijke sitz-im-leben van deze teksten zou niet al-
leen gekeken kunnen worden naar een mogelijk epitheton, maar dient de 
tekst in haar geheel te worden geanalyseerd. een dergelijke studie zou de 
omvang van dit hoofdstuk vele malen doen toenemen. in de tweede plaats 
merken we op dat voor de meeste teksten die in dit hoofdstuk geanalyseerd 
worden, moet worden vastgesteld dat zij relatief kort zijn en mede daardoor 

18 s. bar-efrat (1984).
19 Zie verder voor het onderscheid tussen het deelnemers- en schrijversperspectief J.l. ska (2001).
20 Wanneer in deze studie over een schrijver van de teksten uit ugarit wordt gesproken, kan gedacht 

worden aan een enkele schrijver, maar eveneens aan een totaliteit van schrijvers die hun invloed hebben 
doen gelden bij het tot stand komen van de (individuele) teksten uit ugarit. k. van der toorn laat zien 
hoe schrijvers in de oudheid in het nabije oosten zeer verschillende functies ten aanzien van teksten 
konden hebben. van der toorn noemt zes onderscheiden werkwijzen die alle als schrijversactiviteit 
werden erkend, te weten: transcriptie van mondelinge traditie en gesproken tekst, inventie van een 
nieuwe tekst, compilatie van geschreven teksten of mondelinge traditie, uitbreiding van bestaande tek-
sten, aanpassing van bestaande teksten aan een nieuw publiek, en integratie van afzonderlijke docu-
menten in een meer omvattende compositie. k. van der toorn (2007, 109-141). aangenomen mag 
worden dat een schrijver ook een combinatie van werkwijzen aanwendde bij het schrijven of bewerken 
van een tekst. Zie ook hoofdstuk drie, voetnoot 174.
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weinig informatie aangaande een sitz-im-leben bevatten. het kan worden 
verondersteld dat van veel teksten zal blijken dat een te reconstrueren sitz-
im-leben weinig betrouwbaar geacht kan worden. 

in dit onderzoek zijn individuele teksten naar genre ingedeeld. Daarbij 
merken we op dat iedere indeling in genre in zekere zin willekeurig is. De 
indeling hangt af van criteria die wij vanuit onze tijd en kennis aanbrengen. 
of de hier onderscheiden genres door mensen uit ugarit als zodanig werden 
herkend, blijft een vraag die moeilijk te beantwoorden is. een extra compli-
cerende factor bij de ugaritische teksten vormt het gegeven dat genres die in 
het vervolg zullen worden onderscheiden, op momenten ook met elkaar ver-
weven waren. Zo worden binnen mythische en epische teksten rituele han-
delingen getekend.21 Denkbaar is eveneens dat mythische of epische teksten 
een functie zullen hebben gehad binnen rituele handelingen die werden be-
schreven in rituele teksten.22 Deze observaties betekenen dat het onderscheid 
tussen genres niet altijd even scherp zal zijn. tegelijkertijd is de indeling in 
genres een hulpmiddel waarmee de teksten kunnen worden ingedeeld en be-
studeerd. 

voor wat betreft de karakterisering van de individuele teksten gaan we uit 
van de volgende tekstgenres: administratieve teksten, rituele teksten, epische 
teksten en mythische teksten.23 beide laatstgenoemde tekstsoorten hebben 
gemeenschappelijk dat zij een verhalende tekst vormen waarbij er een op-
eenvolging van diverse handelingen wordt geconstrueerd of gecommuni-
ceerd. het onderscheid tussen beide tekstsoorten is te vinden in de 
personages die binnen de verhaallijn een protagonistische rol krijgen toebe-
deeld. Waar in epische teksten mensen een belangrijke rol krijgen toebedeeld, 
gaat het in mythische teksten voornamelijk om goden en/of demonen die als 
acteurs van de gebeurtenissen ten tonele verschijnen. voor wat betreft de epi-
sche en mythische teksten is het goed om de hiertoe behorende teksten in-
clusief hun vermelding in KTU te noemen.  

21 Zonder aanspraak te maken op volledigheid melden we hier als voorbeelden van rituelen in epische 
teksten kirta’s droom en de daaropvolgende offers in ktu 1.14.i.26-iv.8, en aqatu’s offer aan kotar-
wa-Ḫasis in ktu 1.17.v.13-33. voor rituelen in de aqatu-legende, zie met name bij D.P. Wright (2001).

22 Zie J.c. de Moor die veronderstelt dat met name de baʿlu-mythe een plek had binnen de viering van 
het ugaritisch nieuwjaarsfeest. J.c. de Moor (1972, 8). hoewel deze theorie niet zonder tegenspraak is 
gebleven, is de gedachte dat mythen een functie hadden binnen rituele handelingen zeker van belang. 
voor een critische bespreking van De Moors visie op de samenhang tussen seizoensfenomenen, riten 
en mythen in de baʿlu-cyclus, zie M.s. smith (1994, 63-69). een relatie tussen mythe en rituele hande-
lingen is eveneens zichtbaar in ktu 1.13. Zie J.c. de Moor (1987, 137).

23 een meer gedetailleerde definiëring van de teksten, zoals uitgewerkt door M. Dijkstra, lijkt gezien het 
kleine aantal te gebruiken teksten in deze context te weinig bij te dragen aan een beter begrip van het 
gebruik van epitheta. M. Dijkstra (1999, 140-164).
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als epische teksten kunnen worden genoemd: 
De kirta-legende, ktu 1.14-ktu 1.1624 en 
de aqatu-legende, ktu 1.17-ktu 1.19. 

als mythische tekst kan hier worden vermeld: 
De baʿlu-mythe, ktu 1.1-1.6. 

 
in een aantal gevallen wordt een epitheton gereconstrueerd. Per situatie zal 
moeten worden afgewogen of we de reconstructie overnemen. Wanneer we 
deze overnemen, zullen we het epitheton meenemen in de bespreking. ab-
solute zekerheid kan in deze gevallen echter niet worden verkregen en con-
clusies zullen in deze gevallen dan ook niet te stellig kunnen zijn.  

na de analyse van de verschillende epitheta en de voorgestelde interpre-
taties zal een overzicht worden geboden van de geanalyseerde teksten en hun 
mogelijke verwijzing naar de godin aṯiratu in paragraaf 3.7. Daarbij zullen 
we tevens de balans van dit hoofdstuk opmaken voor de beantwoording van 
de vraag die in deze studie centraal staat. We zullen nagaan of de door mo-
derne auteurs veelal aan aṯiratu toegedachte karaktereigenschappen van 
wijsheid en moederschap in de epitheta worden bevestigd.25 

 

3.2 ILT 

het epitheton ilt (godin) komt zowel binnen administratieve, epische, rituele, 
als mythische teksten voor. 

 
3.2.1 Administratieve teksten 
3.2.1.1      Teksten 

in de administratieve teksten komt het woord ilt voor in ktu 4.35.i.19, ktu 
4.35.ii.15 en ktu 4.170.23. in laatstgenoemde tekst betreft het een reconstruc-
tie, die gegeven wordt door uDb dat regel 23 weergeeft als bn ilt. Deze re-
constructie wordt echter niet overgenomen door ktu3 of k.M. Mcgeough26. 
het blijkt riskant om op grond van de letters -lt een reconstructie te maken 
tot bn ilt, al lijkt een reconstructie met bn + persoonsnaam of godennaam niet 
onmogelijk, en zijn er ten minste twee van de drie consonanten van ilt wel 
aangetroffen. Zoals blijkt uit regel 18 van deze zelfde tekst is het voorkomen 

24 Meerdere vocalisaties van de eigennaam krt worden aangetroffen. te lezen zijn de namen kirtu, keret 
en kirta. in deze studie gebruik ik de naam kirta, in navolging van onder meer M. o’connor, die uit-
gaat van een herkomst van de naam krt uit Mitannu. 
Zie M. o’connor (2006, 276) en th.r. kämmerer (2010, 89).

25 Zie paragraaf 2.6.
26 k.M. Mcgeough (2011, 380).
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van theofore elementen in persoonsnamen een bekend fenomeen. in deze 
regel komt de persoonsnaam bn ssm voor.27 het betreft hier mogelijk de god-
heid ssm.28 een theofoor element in een persoonsnaam kan ook verondersteld 
worden bij [b]n trdnt in regel 21.29 andere, in deze lijst voorkomende namen, 
lijken geen theofore elementen te bevatten.30   

De vraag of ilt in ktu 4.170 een persoonsnaam dan wel naam van een 
godin is, kan niet met zekerheid worden beantwoord. Wanneer we aannemen 
dat ilt in deze tekst gereconstrueerd mag worden en iets te maken heeft met 
een godin, dan blijft de vraag open of het de naam van de godin betreft, dan 
wel dat het gaat om een epitheton dat blijkens de mythische teksten ten min-
ste door de godinnen aṯiratu en ʿanatu gedragen kon worden.31  

in ktu 4.35.i.19 betreft het eveneens de frase bn ilt, dit maal niet in recon-
structie.  Deze tekst, een lijst met (koninklijke?) werkers die naar hun diverse 
beroepen zijn ingedeeld32, laat overigens zien dat het zeer waarschijnlijk is 
dat bn ilt als persoonsnaam moet worden geïnterpreteerd. of ilt hierbij een 
theofoor element is of niet, valt opnieuw niet met zekerheid vast te stellen.33  

27 uit de tabellen die W.h. van soldt opneemt in zijn artikel is te concluderen dat hij bn ssm niet als per-
soonsnaam met theofoor element beschouwt. W.h. van soldt (2016). De reden voor deze weglating is 
mij onbekend.

28 f. gröndahl meent dat ssm van fenicische oorsprong is (1967, 187). gröndahl noemt op grond van een 
fenisische bezweringstekst aangetroffen op een amulet uit arslan taš, daterend uit de zevende eeuw 
v.chr. de godheid Pdršš als ouder van ssm. recenter onderzoek van de amulet maakt duidelijk dat Pi-
draju, de dochter van baʿlu, hier genoemd wordt als zijn moeder en dat de letters šš, die op de vermel-
ding van de naam Pidraju volgen, gelezen moeten worden als śʾ, een imperatiefvorm van het 
werkwoord Nśʾ, waarmee een nieuwe zin wordt begonnen. b. becking (1995, 1367-1368). 

29 f. gröndahl oppert de mogelijkheid om ṯrdnt te herleiden tot het hurritisch šer(i)danni maar voorziet 
deze suggestie van een vraagteken. f. gröndahl (1967, 252).

30 W.h. van soldt schat dat van de 6500 namen uit ugarit die bekend zijn, zo’n 17% een theofoor element 
bevat. Zie W.h. van soldt (2016, 97).

31 W.h. van soldt noemt de mogelijkheid dat ilt in persoonsnamen naar aṯiratu verwijst. binnen de door 
hem geanalyseerde namen komt ilt 22 keer voor. Zie W.h. van soldt (2016, 105). epitheta als theofoor 
element binnen een persoonsnaam zonder expliciete melding van de godheid waarnaar het epitheton 
verwijst zijn ook in ostraca gevonden in israël. Zo noemt J.h. tigay het element šlm / šln voor de namen 
ṭbšlm / ṭbšln en ʿbšlm als mogelijk epitheton bij JhWh. binnen de hebreeuwse bijbel kan gewezen wor-
den op het epitheton šlm als onderdeel van de naam die gideon aan het door hem voor JhWh ge-
bouwde altaar geeft (rechters 6.24). binnen het boek hosea is te wijzen op het voorkomen van ʾīšī en 
baʿlī waarbinnen  īš en bāʿal epitheta zijn van JhWh (hosea 2.18 [ned. 2.15]). J.h. tigay (1986, 68-69). 
De identiteit van de godheid naar wie het epitheton verwijst, kan in zulke gevallen slechts uit de directe 
context of vergelijkbare teksten worden afgeleid. 
Zie voor de verwijzing van ilt naar aṯiratu of ʿanatu paragraaf 3.2.4.

32 Zie ook M. heltzer (1999, 427-431), en k.M. Mcgeough en M.s. smith (2011, 501-503).
33 g. del olmo lete en J. sanmartín postuleren voor deze tekst een ilt ii, dat geen verwijzing naar een 
godin bevat. indien deze aanname juist is, sluit de naam bn ilt in ktu 4.35.i.19 geen theofoor element 
in. g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 66). helaas geven Del olmo lete en sanmartín geen argu-
menten waarom tot de postulatie van een ilt ii moet worden gekomen.  
s. ribichinni en P. Xella gaan er bij deze tekst wel van uit dat ilt hier een theofoor element is. s. ribichini 
en P. Xella (1991, 158).
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samengestelde namen met theofore elementen zijn bekend in ktu 4.35. Zo 
bevat ktu 4.35.ii.19 de samengestelde naam ʿbdyrḫ, en ktu 4.35.ii.15 de sa-
mengestelde naam ʿbdilt. het is echter onduidelijk of ilt hier een gelijknamige 
godin aanduidt, dan wel verwijst naar een godin die dit epitheton draagt. 

De tekst ktu 4.512 meldt ilt in regel 3, maar is te gefragmenteerd om in deze 
studie te betrekken. ten slotte dient ktu 4.760, een lijst van namen en patro-
niemen, genoemd te worden, waar in regel 6 bn ilt kan worden gelezen. Zowel 
P. bordreuil & D. Pardee,34 als k. Mcgeough35 geven echter aan dat na ilt meer 
letters moeten hebben gevolgd, waardoor ilt het begin moet zijn van een langer 
woord. Derhalve betrekken we deze tekst niet verder in deze studie. 

 
3.2.1.2      Voorlopige conclusies 

De balans van genoemde administratieve teksten laat zien dat ilt gebruikt 
kan worden in persoonsnamen. Wanneer we een ilt betrekken mogen op een 
godin, wordt in de uitdrukking bn ilt de relatie tussen een persoon en de 
godin uitgedrukt. in de besproken administratieve teksten is het niet mogelijk 
te achterhalen of ilt te herleiden is tot de naam van de godin, of een epitheton. 
identificatie van ilt met één van de godinnen uit het ugaritisch pantheon kan 
binnen de genoemde teksten niet worden gegeven. Wel kan worden opge-
merkt dat de ons nu bekende mythische teksten ilt als epitheton gebruiken 
bij aṯiratu en ʿanatu en dat het woord ilt daarnaast ook een godin ilatu kan 
aanduiden.36 noch de identiteit van de godin naar wie verwezen wordt, noch 
de aard van de relatie kan op grond van de verkregen gegevens nader worden 
gespecificeerd. 

 
3.2.2 Epische teksten 
3.2.2.1      Teksten 

in de als episch bekend staande tekst ktu 1.14.iv.34-36, de legende van kirta, 
komt de zin voor 

 
34  ymġ[y .] l qdš  
35  aṯrt [.] ṣrm w l ilt  
36  ṣdynm.  
 

alvorens vast te stellen of in deze regel ilt kan worden gezien als een epithe-
ton bij aṯrt moeten enkele discussiepunten uit de bestaande literatuur over 

34 P. bordreuil en D. Pardee (1991, 140-141).
35 k. Mcgeough (2011, 522).
36 Zie paragraaf 3.2.4.
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deze tekst, die van belang zijn voor de beantwoording van de vraag of ilt ge-
zien kan worden als epitheton bij aṯiratu, worden bezien. De interpretatie 
van deze tekst is niet onomstreden. e.l. greenstein vertaalt: 

 
‘he arrives at the shrine of asherah of tyre, 
at the shrine of the goddess of sidon.’37 
 

g. del olmo lete is minder zeker waar het de identificatie van ṣrm en ṣdynm 
betreft. Weliswaar vertaalt hij deze als ‘tirios’ en ‘sidonios’, maar plaatst er 
wel vraagtekens bij, en geeft bij de toelichting aan dat ook gedacht kan wor-
den aan de Mesopotamische steden Ṣuramma en Ṣid ānum, waar aṯiratu ver-
eerd zou zijn.38 Met name de positie van de y binnen ṣdynm roept vragen op, 
daar binnen het ugaritisch de correcte spellingswijze van sidon ṣdny is. vol-
gens Del olmo lete gaat het hier mogelijk om een schrijffout. g. del olmo 
lete en J. sanmartín noemen de mogelijkheid dat Ṣidyān een allomorf is voor 
sidon.39 De m aan het eind is dan mogelijk een enclitische m. Zekerheid over 
de betekenis van ṣdynm lijkt niet te verkrijgen. Wel lijkt het in deze context te 
gaan om twee plaatsnamen. voor de vraagstelling binnen dit hoofdstuk, is 
het niet van belang de plaatsen nader te specificeren. 

t. binger geeft een andere vertaling van dezelfde passage. Zij vertaalt de 
tekst als volgt:  

 
‘he came to qdš, 
<aṯrt.> of the tyrians, 
and to ilt of the sidonians.’40 
 

binger merkt in de bespreking van bovenstaande regels op dat de prepositi-

37 Zie e.l. greenstein (1997, 19). vergelijkbare vertalingen worden onder meer gegeven door J.c. de Moor 
(1987, 199) en n. Wyatt (1998, 200).

38 M.c. astour wijst op zes geografische aanduidingen in de kirta-legende, te weten: Ḫbr, udm, Ṣrm, 
Ṣdyn, de volks- of groepsaanduidingen Dtn en ilḥu, die alle voorkomen op de geografische kaart van 
noord-Mesopotamië uit de bronstijd. Met betrekking tot de identificatie van ṣrm en ṣdyn wijst hij op 
de namen van de steden Ṣú-ra-am-maki en de stad die bekend staat onder de namen Zi-da-numki, Zi-
da-nu-umki, Zi-da-ni-umki, of ook Zi-ti-anki. bij de naam van deze laatste stad dient in astours optiek 
bedacht te worden dat Zi kan staan voor ṣí. verder merkt hij op dat de godin aṯiratu onder de naam 
ašratum tot ver in Mesopotamië bekend was. astour meent de geografische locatie van de kirta-le-
gende in het noordoosten van Mesopotamië te moeten plaatsen. M.c. astour (1973), met verwijzing 
naar teksten waarin de steden worden genoemd. De suggestie dat de namen ṣrm en ṣdym verwijzen 
naar de Mesopotamische steden Ṣú-ra-am-maki en Zi-da-numki wordt onder verwijzing naar het artikel 
van astour vermeld door g. del olmo lete (1981, 298).

39 g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 778).
40 t. binger (1997, 55) bij deze vertaling geeft binger in een voetnoot als andere mogelijke vertaling: ‘he 
arrives at the sanctuary of the asherah of the tyrians’; of ook: ‘he arrives at qdš, aṯrt of the tyrians’.
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onele uitdrukking lqdš aṯrt ṣdnym parallel staat aan lilt ṣdnm. Ze wijst erop dat 
qdš aṯrt parallel kan staan aan ilt, maar dat evengoed aṯrt parallel kan staan 
aan ilt. Wanneer qdš aṯrt parallel wordt genomen bij ilt kan in bingers optiek 
qdš als een substantivum worden gelezen, waardoor de vertaling ‘heiligdom’ 
passend is op deze plaats. het is echter ook mogelijk in haar optiek qdš als 
een adjectivum te interpreteren, waardoor de vertaling ‘heilig’ passend geacht 
kan worden. binger wijst op de regels 38-39 waar aṯrt ṣrm naast ilt ṣdynm 
wordt vermeld. Deze regels bieden haar het argument om nu qdš in regel 34 
te vertalen als ‘heiligdom’ of om aṯrt en ilt te zien als bijstelling bij qdš.41 in 
het licht van de door haar gegeven vertaling mag men concluderen dat binger 
zelf een lichte voorkeur heeft voor de tweede optie. van belang hierbij is op 
te merken dat binger aṯrt interpreteert als een woord dat functioneert als go-
dennaam. Daarmee is in haar visie aṯrt een titel die verbonden is met haar 
status, namelijk als vrouw van de hoogste mannelijke godheid binnen een 
voorgegeven godenwereld.42  

Mocht binger gelijk hebben met haar interpretatie van bovenstaande tekst 
en haar visie op aṯrt als titel in plaats van naam, dan zou zowel aṯrt als ilt op 
een godin betrekking hebben, waarvan de identiteit kan wisselen, en waar-
door ilt hier niet zonder meer gezien kan worden als epitheton van de godin 
aṯiratu. binger wil met deze these het gebruik van het woord aṯrt, of het equi-
valent ašera, in zowel de ugaritische teksten, alsook de oudtestamentische 
teksten verklaren, alsmede de teksten uit de kanaänitische context, waaron-
der die uit kuntillet-ajrud. De vraag moet worden gesteld of op deze wijze 
de specifieke connotaties die de naam of titel binnen de verschillende con-
texten kon hebben, niet worden afgezwakt en/of zelfs tot zwijgen gebracht. 
voor zover binger voor wat de ugaritische teksten betreft, zich beroept op 
ktu 1.3.i.14-15, waar aṯrt parallel staat aan aṯt, lijkt mij haar positie onhoud-
baar.43 een verder bezwaar tegen bingers visie is dat in haar interpretatie van 
ktu 1.14.iv.34-36 waarbij aṯrt en ilt verder uitwerken wat qdš betekent, ef-
fectief sprake is van ellipsis in de eerste colon van de tricolon. Zowel aṯrt als 
ilt worden gevolgd door een plaatsnaam, terwijl qdš niet door een verdere be-
paling wordt aangevuld. een vorm van ellipsis waarbij in de eerste colon een 

41 t. binger (1997, 55-56).
42 t. binger (1997, 145-147).
43 t. binger merkt op dat ook in deze tekst er sprake is van een parallellisme tussen een godennaam die 
tevens titel kan zijn, en een generische vorm van een zelfstandig naamwoord, zoals ilt, of in deze tekst 
aṯt. t. binger (1997, 87). M.s. smith en W.t. Pitard melden Pardee’s visie, waarin er geen sprake is van 
synoniem parallellisme in regel 14 en 15, zoals in bingers visie, maar waarin juist het tweede deel het 
eerste deel versterkt. Daardoor spreken deze regels over een beker die geen vrouw mag zien, zelfs 
aṯiratu, de vrouw van ilu niet. Zie voor verdere discussie over deze tekst M.s. smith en W.t. Pitard 
(2009, 109-110), met daargenoemde literatuurverwijzingen.
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weglating te constateren valt ten opzichte van de volgende cola is weliswaar 
mogelijk in het ugaritisch, maar wel zeer ongebruikelijk.44 bingers interpre-
tatie van ktu 1.14.iv.34-36 is naar mijn weten niet door anderen overgeno-
men.  

het ontbreken van een volledig parallellisme in ktu 1.14.iv.34-36 kan wor-
den verklaard door rekening te houden met ellipsis, waardoor qdš niet wordt 
herhaald in de tweede colon en er dus wel degelijk sprake is van parallellisme 
tussen aṯrt en ilt. Wanneer we qdš begrijpen als een heiligdom, is het ook ver-
klaarbaar waarom het niet terugkeert in de regels ktu 1.14.iv.38-39 die op 
de zojuist besproken tekst volgen. in deze regels doet kirta een gelofte aan 
aṯiratu. in deze regels staan aṯrt en ilt eveneens parallel aan elkaar. 

 
37  ṯm ydr [.] krt . ṯʿ              Daar deed kirta, de edele, een gelofte. 
38  i[[ṯ]]iṯt . aṯrt . ṣrm            ‘Zo waar aṯiratu van de tyriërs leeft45 
39  w ilt . ṣdynm                    en de godin van de sidoniërs’. 
 

Wanneer we de discussie overzien, menen we te mogen aannemen dat aṯrt 
en ilt in beide cola parallel aan elkaar zijn geplaatst en dat ilt in deze tekst 
een epitheton is bij aṯiratu.46  

ook verderop in de kirta legende, ktu 1.15.iii, staat ilt parallel aan aṯrt, 
en is ilt duidelijk een epitheton bij aṯrt.  

 

44 W.g.e. Watson (1999, 173). Zie verder voor ellipsis in ugarit D. sivan (2001, 215-216) en W.g.e. Watson 
(1999, 172-173). ook s.a. Wiggins houdt in deze passage rekening met ellipsis (1993, 21-22, in het bij-
zonder voetnoot 6).

45 voor een toelichting op de vertaling van ktu 1.14.iv.38, zie paragraaf 5.2.2, in het bijzonder de voet-
noten 28 en 29.

46 Zo ook r.J. Pettey (1990, 12-13). Pettey merkt op dat de titel ilt uitsluitend wordt toegekend aan aṯrt en 
dat deze titel haar hoge positie binnen het ugaritisch pantheon onderstreept. in het licht van ktu 
1.3.ii.18 moet toegegeven worden dat ook aʿnatu dezelfde titel kan dragen. Zie echter ook paragraaf 
3.2.4. ook J.M. hadley wijst erop dat ilt weliswaar een epitheton bij de godin aṯiratu kan zijn, maar 
eveneens bij ʿanatu, en dat per tekst gekeken moet worden naar welke godin ilt verwijst. J.M. hadley 
(2000, 41-43). 
s.l. allen wijst een interpretatie van ilt als epitheton bij aṯrt van de hand. in zijn optiek zijn godennamen 
gevolgd door geografische namen aanduidingen voor onderscheiden goden, zelfs wanneer de naam 
van de godheid gelijk is. allen veronderstelt hier een tweetal godinnen, en meent dat de tweede godin 
ʿṯtrt (ʿaṯtartu) moet zijn geweest. hij verwijst naar ktu 1.14.iii.41-42 en ktu 1.16.vi.56 waar zij ge-
noemd wordt. Zie s.l. allen (2011, 275-276). hoewel allen duidelijke voorbeelden geeft van identieke 
godennamen gevolgd door onderscheiden geografische namen als identificatie van onderscheiden 
goden, lijkt zijn redenering dat het epitheton ilt hier niet voor aṯiratu gebruikt kan zijn niet te kunnen 
worden volgehouden. onder andere ktu 1.3.v.36-37 meldt in een bicolon aṯrt naast ilt. in deze bicolon 
wordt gesproken over de ‘zonen van aṯiratu’ en de ‘clan van de godin’, waarbij moeilijk gedacht kan 
worden aan twee godinnen met ieder eigen zonen. in de volgende bicolon wordt uitsluitend nog ver-
wezen naar de ‘zonen van aṯiratu’. Wanneer een tweede godin zou zijn verondersteld in de regels 36-
37 zou zij eveneens vermeld zijn geweest in de regels 38-39. Zie ook paragraaf 3.2.4.1.
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25  wtḫss . aṯrt aṯiratu herinnerde zich 
26  ndrh . w ilt . d[xx] zijn47 gelofte, de godin … 
 

hoewel het laatste gedeelte van regel 26 niet meer te lezen is, of te reconstru-
eren, mag worden aangenomen dat de zinsopbouw gelijk is aan regel 25, 
waarbij in regel 26 geen herhaling van een werkwoord plaatsvindt. ook hier 
kan worden geconcludeerd dat ilt als epitheton bij aṯiratu wordt gebruikt. 

Wanneer we letten op het perspectief van waaruit de parallellie tussen aṯrt 
en ilt wordt aangebracht, kan worden opgemerkt dat deze zowel door de 
schrijver als door de deelnemers aan het plot wordt gebruikt. 

 
3.2.2.2      Voorlopige conclusies 

op niet onbelangrijke momenten in de ontwikkeling van het plot van de 
kirta-teksten wordt aṯiratu vermeld. nadrukkelijk wordt melding gemaakt 
van kirta’s aankomst bij een heiligdom, dat door meerdere auteurs be-
schouwd wordt het heiligdom te zijn van aṯiratu van tyrus, die dan dezelfde 
is als de godin van de sidoniërs. in de gelofte die kirta aflegt, wordt aṯiratu 
opnieuw genoemd. nu eveneens als aṯiratu van tyrus en godin van de si-
doniërs. ten slotte komt aṯiratu nog terug wanneer zij zich de gelofte van 
kirta herinnert. ook dan wordt zij in de tweede colon ilt genoemd. Wel ont-
breken nu de geografische namen ṣrm en ṣdnym.  

binnen de teksten ktu 1.14, 1.15 en 1.16 die samen de epische kirta-le-
gende vormen, komt aṯiratu driemaal voor. in alle drie de gevallen betreft 
het een bicolon, waarin in het eerste deel haar naam wordt genoemd, en in 
het tweede het epitheton ilt, zoals hierboven vermeld, zowel vanuit het deel-
nemers- als het schrijversperspectief. 

 
3.2.3 Rituele teksten 
3.2.3.1      Teksten 

ktu 1.41, dat grotendeels overeenkomt met ktu 1.8748, meldt mogelijk op 
twee plaatsen het woord ilt. regel 24 noemt de treden van het altaar van de 
tempel van ilt als plaats waar enkele offers dienen te worden gebracht. Daar-
naast wordt ilt nog genoemd in regel 32, waar zij een offer ontvangt. in deze 
laatste regel wordt ilt overigens door ktu3 gereconstrueerd. ook n. Wyatt 
leest hier ilt49, terwijl D. Pardee in deze reconstructie kiest voor een recon-

47 voor een verantwoording van de interpretatie van het suffix h als een mannelijk suffix van de derde 
persoon, zie paragraaf 5.4.2.

48 voor een weergave van de teksten ktu 1.41 en ktu 1.87 met vertaling, zie de appendices bij hoofdstuk 
zes.

49 n. Wyatt (1998, 350).
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structie il.50 Wanneer we letten op de schrijfstijl van de regels 31 en verder, is 
deze regulier en zijn de lettertekens kleiner dan in de eerste helft van de 
tekst.51 op grond van de beschikbare ruimte in regel 32, de kleinere letterte-
kens en de vastere hand waarmee lijkt te zijn geschreven, past ilt goed, terwijl 
voor il minder ruimte nodig is dan aanwezig.52 anderzijds merkt D. Pardee 
terecht op dat door de ronding van de linkerzijde van de tablet het niet dui-
delijk is waar regel 32 begint. Daarnaast constateert hij dat ilt bt niet met ze-
kerheid is teruggevonden in de ugaritische teksten, terwijl il bt meerdere 
keren voorkomt. Pardee leest il bt als naam van een godheid, en geeft de naam 
weer als ilu bêti.53 aangezien de grotendeels aan ktu 1.41 parallel lopende 
tekst ktu 1.87 juist ook op dit punt van de tablet beschadigd is, kan deze 
geen ondersteunende informatie bieden bij een reconstructie van ktu 1.41.32. 
helaas is geen enkele letter van het missende woord aan het begin van ktu 
1.41.32 aanwezig, en kan er geen zekerheid omtrent de reconstructie worden 
gegeven. op grond van de beschikbare ruimte en de schrijfstijl achten we een 
reconstructie van ilt goed mogelijk. 

g. del olmo lete reconstrueert in ktu 1.41.32 het vocabel ilt. Del olmo 
lete signaleert binnen de tekst van ktu 1.41 een inclusie. in zijn optiek wordt 
de plaatsbepaling aan het begin van de beschrijving van enkele rituele han-
delingen in ktu 1.41.23-24 herhaald aan het eind van deze handelingen in 
ktu 1.41.37. 

regel 23-24 luidt: 
 
m[ʿlt] mdbḥt . bt . ilt   [op de treden] van het altaar in de tempel van ilt54  
 

aan het eind van de in regels 23/4-38 beschreven ceremonie wordt volgens 
Del olmo lete bij wijze van inclusie de in regel 23-24 genoemde locatie in 
regel 37 aangeduid als  

 

50 D. Pardee (2000, 149, 185-186).
51 Zie ook D. Pardee (2000, 144) en J.-P. vita (2007, 647-649).
52 Zie a. herdner (1963, 118-121) en figuur 81 en 82 met de platen Xl en Xli. De foto’s 

1k41e02/isf_Do_18305 en 1k41P02/isf_Do_18307 binnen de inscriptifact Digital image library van 
de universiteit van Zuid-california tonen eveneens voldoende ruimte voor een reconstructie van ilt in 
ktu 1.41.32.

53 D. Pardee (2000, 185-186) en het overzicht van goden aan wie volgens de rituele teksten geofferd wordt 
(pp. 967-968). J. tropper en J.P. vita laten zien op grond van een gelijkstelling van il bt met het hurriti-
sche ʾ in ṯl dat gedacht moet worden aan een godheid verbonden met het paleis. een nadere aanduiding 
kan niet worden gegeven. Zie J. tropper en J.P. vita (2004).

54 aan te nemen is dat bt ilt hier een bijwoordelijke bepaling van plaats betreft, die in het ugaritisch kan 
worden geconstrueerd door het gebruik van de accusativus. Zie verder s. segert (1984, 114). 
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w[b]t . bʿlt . bt[m.rmm.]   in de tempel van de ‘dame van de verheven huizen’55 
 

De door g. del olmo lete onderscheiden inclusie geeft een parallellisme tus-
sen ilt en bʿlt btm rmm. De vraag die beantwoord zal moeten worden is of op 
grond van deze parallellie meer te zeggen valt over de identiteit van ilt. eerst 
zal nagegaan worden of bʿlt btm (rmm) aan een ons bekende godin uit ugarit 
gekoppeld kan worden. vervolgens gaan we na of er een godin te vinden is 
die zowel door ilt als door bʿlt btm rmm kan worden aangeduid.56 Daarna be-
zien we een mogelijk parallellisme tussen bʿlt btm rmm, ilt, en aṯiratu die als 
godinnen genoemd worden in de drie afzonderlijke rituelen die volgens Del 
olmo lete door een inclusie van de omringende tekst zijn afgebakend en 
samen een zekere eenheid vormen. ten slotte zullen we Del olmo lete’s in-
deling van de tekst en de door hem gesignaleerde inclusie houdbaar is. 

in bestaande literatuur over de godsdienst van ugarit wordt slechts zeer 
spaarzamelijk gesproken over bʿlt btm rmm. D. Pardee noemt de mogelijkheid 
dat het bij bʿlt bhtm en bʿlt bhtm rmm om dezelfde godin gaat, al merkt hij er 
tevens bij op dat de identiteit van deze godin geenszins vaststaat. voorzichtig 
noemt hij de mogelijkheid dat bʿlt bhtm rmm een godin betreft die verbonden 
is met de acropolis van de stad, of het paleis.57 J.c. de Moor identificeert bʿlt 
bhtm met aʿnatu.58 J.M. de tarragon meent dat bʿlt bhtm wel betrekking heeft 
op een godin, maar laat in het midden om welke godin het zou gaan.59 M. 
Dietrich en o. loretz interpreteren bʿlt bhtm als een epitheton bij Pidraju.60 a. 
rahmouni omschrijft zowel bʿlt bhtm als bʿlt bhtm rmm als een epitheton van 
een godheid die niet nader geïdentificeerd kan worden.61 We concluderen dat 

55 Zie voor verantwoording van de gegeven vertaling voetnoot 54. verder is er voor gekozen om bʿlt btm 
rmm te vertalen. uiteraard is het mogelijk bʿlt btm rmm als naam te laten staan. Zie met betrekking tot 
de identiteit van de godin die in ktu 1.41.37 wordt aangeduid als bʿlt btm rmm ook de opmerking over 
bʿlt bhtm in ktu 1.41.5 in hoofdstuk zes, voetnoot 128.

56 n. Wyatt meent dat btm een dualisvorm is en dat hier gesproken wordt over een bʿlt van de twee grote 
tempels binnen ugarit, gebouwd op de acropolis en gewijd aan baʿlu en Daganu. Wyatt denkt aan een 
woning binnen de tempels die gewijd was aan de beschermgodinnen van de tempel en waar hun beel-
den hun plek hadden. n. Wyatt (1998, 350). hoewel de suggestie van n. Wyatt interessant is, helpt zij 
niet verder bij het identificeren van deze beschermgodinnen.  
verschil in betekenis tussen de tekst als zodanig (btm) en de door D. Pardee vermelde mogelijke cor-
rectie (bhtm) lijkt er niet te zijn. 

57 D. Pardee (2000, 85-87, 189).
58 J.c. de Moor (1971, 85-86, 95). D. Pardee wijst erop dat deze identificatie slechts mogelijk is wanneer 

men aʿnatu’s epitheton bʿlt šmm rmm en bʿlt bhtm aan elkaar gelijkstelt. verder noemt hij de mogelijk-
heid dat bʿlt bhtm gelijk is aan bʿlt bhtm rmm. D. Pardee (2002, 276). ktu 1.13.12 spreekt over de šmm 
rmm als woonplaats van aʿnatu. verder is te wijzen op ktu 1.108.7, waar aʿnatu bʿlt šmm rmm wordt 
genoemd. 

59 J.M. de tarragon (1980, 163).
60 M. Dietrich en o. loretz (1986, 322).
61 a. rahmouni (2008, 365).
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binnen de huidige kennis van de ugaritische godenwereld het niet mogelijk 
is gebleken te bepalen of bʿlt bhtm rmm een titel, epitheton of naam is. Wan-
neer wordt uitgegaan van een titel of epitheton is bʿlt bhtm rmm niet definitief 
te verbinden met een godin wiens naam bekend is. 

Met betrekking tot ilt als epitheton kan worden opgemerkt dat het door a. 
rahmouni slechts eenmaal met aʿnatu, en zesmaal met aṯiratu wordt ver-
bonden.62 op grond van dit gebruik van ilt binnen de ugaritische teksten kan 
voorlopig gedacht worden dat ilt (r. 24) verwijst naar aṯiratu. De uitdrukking 
bʿlt btm rmm sluit, door de onduidelijkheid over de identiteit van de godin 
waar ze naar zou verwijzen, een verbinding met aṯiratu niet uit. als ‘dame 
van het paleis’ kan gedacht worden aan aṯiratu, die immers als vrouw van 
ilu in de epische en mythische teksten van ugarit een positie bekleedt die 
past bij dit epitheton. Zekerheid over de identiteit van de godin die in ktu 
1.41.32 met het vocabel ilt wordt aangeduid, kan op grond van een mogelijk 
parallellisme met bʿlt bhtm rmm niet worden verkregen. ook wanneer men 
uitgaat van een inclusie waardoor ilt (regel 24) en bʿlt btm rmm (regel 37) met 
elkaar gelijkgesteld mogen worden, blijft de identiteit van de godin voorals-
nog onduidelijk.  

We pogen meer helderheid te krijgen over de identiteit van de godin door 
te letten op de verdere structuur van ktu 1.41, zoals deze door g. del olmo 
lete voorgesteld is. Del olmo lete neemt aan dat de regels 23 tot en met 38 
drie groepen rituele handelingen beschrijven die alle plaatsvonden in de tem-
pel van ilt. in de eerste reeks offers (regel 23-29) wordt als godin in regel 26 
bʿlt bhtm genoemd, een titel die, zoals boven besproken, weinig zekerheid 
geeft over haar identiteit. in de tweede reeks (regels 29-33) wordt in regel 32 
ilt bt deels gereconstrueerd. Zoals we zagen is deze gedeeltelijke reconstructie 
wat ruimte en schrijfstijl betreft goed mogelijk is. ten slotte wordt in reeks 3 
(regels 33-36) aṯiratu genoemd, waarbij moet worden opgemerkt dat nog 
slechts de r en de t te zien zijn op te kleitablet. het kan worden verondersteld 
dat binnen de door Del olmo lete onderscheiden groepen rituele handelin-
gen in ktu 1.41.23-38 de godin aan wie de tempel toebehoort, ook als begun-
stigde wordt genoemd. het eerste ritueel vermeldt een godin bʿlt bhtm. het 
tweede noemt mogelijk een godin ilt bt. in het derde onderscheiden ritueel 
wordt de naam van een bekende godin genoemd, namelijk aṯiratu. in het 
licht van de mythische en epische teksten uit ugarit kan het epitheton ilt ver-
wijzen naar de godin aṯiratu. Zoals reeds opgemerkt zou een epitheton bʿlt 
bhtm rmm passend geacht kunnen zijn bij de godin aṯiratu. indien de godin 
aan wie de tempel toebehoort, op verschillende wijzen wordt aangeduid in 

62 a. rahmouni (2008, 67-68).
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de drie afzonderlijke offerreeksen en de voorgestelde reconstructies juist zijn, 
dan kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde epitheta, inclusief ilt, 
binnen deze tekst verwijzen naar de godin aṯiratu.63  

een mogelijke identificatie van ilt, bʿlt bhtm (rmm) en ilt bt met de bekende 
godin aṯiratu hangt nauw samen met de structuur die door g. del olmo met 
betrekking tot dit tekstgedeelte wordt verdedigd. De inclusie, zoals deze door 
Del olmo lete wordt verondersteld, is niet onomstreden. b.a. levine, J.M. 
de tarragon en a. robertson menen dat regel 24 nog bij het eerder beschreven 
ritueel hoort.64 Wanneer de door levine (e.a.) gebruikte indeling van de tekst 
juist is, kan niet langer worden gesproken van een inclusie. Wel hanteren zij 
dezelfde indeling van de regels 24-38a zoals ook Del olmo lete deze voor-
staat. helaas beargumenteert g. del olmo lete zijn inclusie niet nader. Door 
de onzekerheid omtrent de opbouw van de tekst, blijft alsnog de vraag staan 
of bʿlt btm (rmm), ilt, ilt bt en aṯiratu dezelfde godin zijn, of niet. het eventueel 
wegvallen van de door Del olmo lete aangegeven inclusie, maakt deze iden-
tificatie niet onmogelijk, maar wel minder dwingend.  

naast de inclusie die door g. del olmo lete wordt verondersteld in ktu 
1.41 is ook zijn indeling van de regels 23-38 problematisch. in paragraaf 6.2.2 
ga ik uit van een indeling van deze regels op grond van de gebruikte offer-
termen. op grond van het gebruik van deze termen zijn er vier rituelen be-
schreven in de regels 23-38. Met deze constatering dient tenminste de indeling 
die door g. del olmo lete wordt verdedigd te worden bekritiseerd. opnieuw 
constateren we dat het wegvallen van de door g. del olmo lete aangebrachte 
driedeling identificatie van ilt, bʿlt bhtm (rmm), ilt bt en aṯiratu niet onmogelijk 
maakt, maar wel minder overtuigend. 

nader onderzoek naar structuren binnen rituele teksten, en daarmee bin-
nen rituelen zelf, is nodig om tot overtuigende conclusies te komen met be-
trekking tot de vraag of de genoemde godinnennamen in ktu 1.41 – buiten 
die van aṯiratu – namen zijn danwel titels of epitheta.65 Wanneer men besluit 
dat het epitheta betreft zal de vraag gesteld dienen te worden naar welke 
godin de epitheta op deze plaats in de tekst verwijzen. voorlopig concluderen 
we dat ktu 1.41 te weinig overtuigende argumenten geeft om vast te stellen 
dat ilt hier een epitheton is bij aṯiratu. De mogelijkheid hiertoe blijft wel na-
drukkelijk bestaan. 

een reconstructie van ktu 1.87.26, gevolgd door onder meer uDb, en D. 

63 interessant is dat ook n. Wyatt de mogelijkheid van een relatie aangeeft tussen bʿlt btm in regel 26 en 
regel 37 met ilt bt uit regel 32, al blijft het bij een vage suggestie. n. Wyatt (1998, 352, voetnoot 41).

64 b.a. levine, J.M. de tarragon en a. robertson (1997, 300).
65 voor een mogelijk chiastische opsomming van goden binnen een ritueel in ktu 1.87.36-46 // ktu 

1.41.38-42 zie paragraaf 6.2.2.
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Pardee,66 leest mdbḥt bt ilt, waarbij opgemerkt moet worden dat van ilt uit-
sluitend de i leesbaar is. impliciet sluit ook n. Wyatt zich bij deze reconstruc-
tie aan door ktu 1.87 als een duplicaat van ktu 1.41 te zien,67 evenals b.a. 
levine, J.M. de tarragon en a. robertson.68 omdat ktu 1.87 bij regel 26 over-
eenkomt met ktu 1.41.24 en deze laatste wat deze regel betreft niet gebroken 
is en gesproken wordt over bt ilt, nemen we aan dat de reconstructie in ktu 
1.87.26 juist is. Wat bij ktu 1.41 werd opgemerkt, kan mutatis mutandis even-
eens gezegd worden van ktu 1.87. evenals bij ktu 1.41 is er geen overtui-
gend argument ilt in ktu 1.87.26 te zien als epitheton van aṯiratu. Wel blijft 
de mogelijkheid bestaan dat ilt hier betrekking heeft op aṯiratu. ktu 1.87.34 
komt overeen met ktu 1.41.32. ook met betrekking tot ktu 1.87.34 melden 
we dat we uitgaan van de juistheid van de reconstructie ilt bt, en dat deze uit-
drukking mogelijk betrekking heeft op aṯiratu, al kan dit niet als bewezen 
worden beschouwd. 

in ktu 1.39 regel 11 komt ilt tweemaal voor, eenmaal als ilt mgdl en eenmaal 
als ilt asrm. Pardee prefereert de namen niet te vertalen,69 terwijl g. del olmo 
lete ze weergeeft als ‘godin van de toren’ en ‘godin van de gevangenen’.70 
Mede op grond van deze namen concludeert hij dat hier sprake is van een ri-
tueel waarbij de overledenen van de dynastie werden aangeroepen.71 over de 
identiteit van beide godinnen of namen kan verder niets worden gezegd.  

ktu 1.50 meldt ilt in regel 4. Mogelijk wordt in regel 2 gesproken over de 
troon van ilt. Zekerheid hierover hangt af van de reconstructie van deze regel, 
die wordt weergegeven als [l k]su . il[t       ]. het is op grond van de tekst van 
ktu 1.50 niet mogelijk te bepalen of ilt een naam van een zelfstandige godin 
is, of dat ilt dient te worden gelezen als epitheton bij een godin. hoewel de 
identiteit van ilt niet vaststaat, lijkt zij op grond van een mogelijke vermelding 
van haar troon, een hoge positie te bekleden, of wordt het ritueel in haar tem-
pel uitgevoerd.72 

66 D. Pardee (2002, 60).
67 n. Wyatt (1998, 350).
68 b.a. levine, J.M. de tarragon en a. robertson (1997, 298).
69 Zie D. Pardee (2000, 19, 65-66).
70 Zie g. del olmo lete (2014, 178).
71 g. del olmo lete (2014, 181).
72 D.M. clemens merkt op dat ktu 1.50 wat genoemde materialen en voorwerpen veel gelijkenis vertoont 

met rs 20.235 en rs 16.146. De materialen en voorwerpen uit deze twee laatstgenoemde teksten geven 
naar zijn mening een mogelijke bruidsschat weer: rs 20.235 op het niveau van de goden, en rs 16.146 
op het menselijk niveau. interessant is dat clemens aangeeft dat er binnen de rituele teksten door mid-
del van de genoemde voorwerpen impliciet een huwelijksparadigma kan zijn aangeduid. De troon 
(ks’u) wordt hierbij ook genoemd. ten minste voor de door clemens hier genoemde rituele tekst ktu 
1.106.28 lijkt deze theorie waarbij de troon onderdeel is van een huwelijksparadigma niet onomstreden. 
D.M. clemens (2001, 895-905). g. del olmo lete gaat voor ktu 1.106.28 uit van een intronisatie van 
een koning tijdens een funeraire cultus (2014, 191).
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verder is ook ktu 1.81 te melden. ook hier is het niet mogelijk om de iden-
titeit van ilt vast te stellen, tenzij men haar als zelfstandige godin ziet. regel 
5 luidt l . ilt, een prepositie gevolgd door een godinnennaam of epitheton. 
omdat de tekst onmiddellijk na ilt is afgebroken, kan niet worden vastgesteld 
of de godinnennaam alleen uit het woord ilt bestond, of dat de naam in het 
nu verloren gegane deel werd aangevuld. ook is de tekst te gebroken om ilt 
hier te kunnen definiëren als naam of als epitheton. in regel 8 wordt volgens 
de reconstructie van ktu3 en P. Xella gesproken over ilt bt.73 ilt bt kan op di-
verse wijzen worden vertaald. Wanneer we meegaan met de door ktu3 voor-
gestelde reconstructie, is het mogelijk hier een godin met de naam ilatu bêti 
aan te treffen. evenzeer is het mogelijk ilt bt te vertalen als ‘godin van de tem-
pel’, waarbij ilt wordt gezien als een zelfstandig naamwoord, en niet als een 
eigennaam. ten slotte is te wijzen op regel 21, waar de frase l . ilt [. ]xpn te 
lezen is. hoewel de identiteit van ilt en een mogelijk relatie met aṯiratu op 
grond van deze tekst niet nader kan worden vastgesteld, heeft de godin met 
de naam of het epitheton ilt een levendige cultus in ugarit genoten, en bezat 
ze mogelijk een tempel, of werd ze tenminste aangeduid als ‘godin van de 
tempel’. 

ten slotte dient gewezen te worden op ktu 1.112.25. De lezing van deze 
tekst staat niet geheel vast. ktu3 geeft de tekst van 24b-25 als volgt weer: [ . 
w l] ilt mgdl š . w aġt. g. del olmo lete leest [wl]il [t][—]dl.[-]aġt[ , wat hij ver-
taalt als: ‘and to the gods of the “tower”’, [——].74 D. Pardee daarentegen leest 
il˹t mg˺dl š.w aġt[…], en vertaalt dit als ‘ʾilatu Magdali, un béliers, et aĠt’.75 
in een later werk vertaalt D. Pardee in een woordenlijst ilt mgdl als ‘godin van 
de toren’, maar geeft daarbij aan dat meer informatie over deze godin ont-
breekt.76 in de vertaling van ktu 1.112 laat hij ilt mgdl echter onvertaald staan. 
Wanneer ilt niet als eigennaam maar als substantivum wordt genomen, kan 
het woord verwijzen naar een van de in ugarit bekende godinnen, die mo-
gelijk hier met een epitheton wordt aangeduid. Welke godin uit ugarit wordt 
aangeduid is binnen de huidige stand van kennis van ktu 1.112 niet nader 
aan te geven. binnen ktu 1.112 is het niet waarschijnlijk dat ilt een epitheton 
is bij aṯiratu, daar deze al zelfstandig in regel 24 is genoemd en binnen de re-
gels 24 en 25 geen sprake is van parallellisme.  

 

73 P. Xella (1981, 120-124). D. Pardee neemt de reconstructie van KTU en P. Xella niet over, maar meldt 
deze reconstructie wel als mogelijkheid. D. Pardee (2000, 439-445).

74 g. del olmo lete (2014, 204).
75 D. Pardee (2000, 634).
76 D. Pardee (2002, 279).
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3.2.3.2      Voorlopige conclusies 
samenvattend kan op grond van de rituele teksten weinig worden gezegd 
over de identiteit van ilt. op grond van ktu 1.41 en ktu 1.87 kan men con-
cluderen dat althans in deze teksten een identificatie van ilt met aṯiratu niet 
geheel onmogelijk is. een interpretatie van ilt in deze teksten als epitheton 
bij aṯiratu, steunt echter nadrukkelijk op een mogelijke structuur binnen de 
tekst. nader onderzoek naar het gebruik van structuren in rituele teksten zal 
mogelijk meer helderheid verschaffen met betrekking tot een veronderstelde 
relatie tussen aṯiratu en ilt. binnen de huidige stand van onderzoek, moet de 
vraag of ilt wel of geen epitheton is in ktu 1.41 en ktu 1.87 open blijven. 
ktu 1.81 vermeldt evenals ktu 1.41 de deels gereconstrueerde frase ilt bt. 
het is niet ondenkbaar dat aṯiratu, vanuit de epische en mythische teksten 
uit ugarit bekend als echtgenote van ilu, het epitheton ilt bt heeft mogen dra-
gen. een mogelijk gebruik van dit epitheton door aṯiratu zou kunnen wijzen 
op de bijzondere positie van aṯiratu en haar macht. in andere rituele teksten 
is niet (meer) te achterhalen of ilt een epitheton is of een eigennaam. Wanneer 
men kiest voor een epitheton blijft het onduidelijk naar welke godin dit epi-
theton verwijst. kiest men voor een eigennaam, dan gaat het om de godin 
ilatu. 

De tekst ktu 1.50 geeft in regel 4 aanleiding om te veronderstellen dat ilt 
in ugarit een hoge positie werd toegekend binnen de godenwereld. 

 
3.2.4. Mythische teksten 
3.2.4.1      Teksten 

binnen de mythische teksten ontmoeten we ilt in ktu 1.1.iv.14-15, waarvan 
de tekst luidt: 

 
šm . bny . yw . ilt [   ]  de naam van mijn zoon [zal niet genoemd worden] 

Yw, o godin [   ] 
wpʿr . šm . ym[   ]       en hij proclameerde de naam Jammu. 
 

De gebroken staat van deze tekst staat garant voor een veelheid aan recon-
structies, vertalingen en interpretaties. De mogelijke aanwezigheid in deze 
tekst van aṯiratu is slechts aangeduid met het epitheton ilt, 77 dat overigens 
ook gelezen kan worden als naam van de godin ilatu.78 Daarnaast bestaat ook 
de mogelijkheid ilm in plaats van ilt te lezen. De tekst breekt onmiddellijk af 

77 Zo bijvoorbeeld J.c. de Moor (1987, 25) en M.s. smit (1994, 149).
78 M.s. smith (1997, 14) en (1994, 132). opvallend is dat M.s. smith in het laatstegenoemde werk ilt binnen 

de gereconstrueerde versie van ktu 1.1.iv.14 vertaalt als ‘goddess’. een toelichting bij deze wijziging 
heb ik niet gevonden.
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na een horizontale streep, die zowel de letter t kan zijn, als het eerste deel van 
de letter m.79 Wanneer nu een t wordt gelezen, kan aṯiratu zeker blijkens haar 
epitheton aanwezig zijn bij wat kennelijk een bijeenkomst van goden is. De 
werkwoordsvorm tʿnyn uit regel 16 kan zowel als een imperfectum energi-
cum derde persoon vrouwelijk enkelvoud worden gelezen, als geïnterpre-
teerd worden als een derde persoon masculinum pluraal. in de 
eerstgenoemde optie is het een godin met de naam ilatu, of een godin aange-
sproken met het door haar gedragen epitheton ilt, die antwoordt op de woor-
den van ilu. in de tweede mogelijkheid zijn het de goden, aangeduid als ilm 
die antwoorden.80 een indirect argument om ilt en aṯiratu in deze tekst aan 
elkaar te verbinden is aṯiratu’s latere rol in het noemen van de naam van een 
van haar zonen als mogelijke opvolger op de troon van baʿlu (ktu 1.6.i.43-
55). een indirect argument om de ilm als subject van tʿnyn te nemen, is dat 
de naam aṯiratu binnen de directe context van de tablet zelf niet meer ver-
schijnt, en evenmin ilt. regel 6 maakt echter wel melding van de ilm. Wanneer 
nu de ilm het subject zijn van tʿnyn kan men met betrekking tot het laatst lees-
bare woord in regel 13 veronderstellen dat de correcte lezing niet ilt maar ilm 
dient te zijn. 

een keuze tussen de lezing ilm en ilt is op grond van de bekeken foto’s van 
de tablet uiterst gecompliceerd.81 Wel kan een lichte voorkeur worden uitge-
sproken voor de lezing ilt. Deze inclinatie wordt ingegeven door de waarne-
ming op de geconsulteerde foto’s dat de tablet tussen de horizontale indruk 
en de breuk die het eind van de tablet markeert nog enige ruimte biedt. Wan-
neer de schrijver nu een m had willen schrijven, zou op de nog beschikbare 
ruimte mogelijk een aanzet van de verticale indruk te zien zijn geweest, die 
samen met de horizontale indruk de letter m had gevormd. Wanneer we nu 
uitgaan van de lezing ilt blijft de vraag open of dit vocabel een naam danwel 
epitheton is. hoewel de vraag op grond van de nog leesbare tekst moeilijk te 
beantwoorden is, menen we dat de betrokkenheid van aṯiratu bij het benoe-
men van één van haar zonen als opvolger van baʿlu een goede achtergrond 
biedt waartegen ilt op deze plaats te interpreteren is als epitheton van aṯiratu. 

ktu 1.3.ii.18 levert eveneens een vermelding op van ilt binnen een mythi-
sche tekst. 

79 Zie M.s. smith (1994, 135).
80 M.s. smith interpreteert tʿnyn blijkens zijn vertaling als een derde persoon masculien meervoud. in 

zijn vertaling van de gereconstrueerde versie van de tekst blijkt hij tʿnyn echter te interpreteren als een 
energicum van de derde persoon feminien enkelvoud. een toelichting op zijn gewijzigde opvatting 
heb ik niet kunnen vinden. Zie M.s. smith (1994, 132, 149).

81 Zie de foto’s Pin 1k1P47/isf_Do_16264, Pin 1k1t47/isf_Do_16263 en 1k1P50/isf_Do_16267 van 
het inscriptifact Project.
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17  w hln . ʿnt . l bth . tmġyn en zie, ʿanatu arriveerde bij haar huis, 
18  tštql . ilt . l hklh de godin daalde af naar haar paleis/ging 

haar paleis binnen. 
 

De bicolon laat duidelijk zien dat het antecedent van ilt de godinnennaam 
ʿanatu is. Zij komt thuis in haar paleis, mogelijk om haar vijanden thuis te 
doden. De connotatie die het epitheton ilt op deze plaats heeft, kan worden 
achterhaald wanneer gelet wordt op de wijze waarop ktu 1.3.ii spreekt over 
ʿanatu in relatie tot de opbouw van de tekst. allereerst wordt ʿanatu actief 
opgevoerd in regel 5, aan het begin van haar strijd buiten de poort. De strijd 
eist weliswaar de nodige slachtoffers, maar de uitkomst bevredigt ʿanatu niet 
geheel. het tweede gedeelte van de tekst begint bij regel 17, wanneer ʿanatu 
opnieuw actief wordt opgevoerd onder vermelding van haar naam. het 
derde gedeelte begint bij regel 30 wanneer ʿanatu verzadigd is van de strijd 
en zowel zijzelf als het paleis worden gereinigd.82 van belang hier is dat het 
tweede gedeelte, dat gezien kan worden als het meest gewelddadige deel, 
kennelijk de noodzaak van verdere strijd wegneemt, waardoor de rust in het 
derde deel kan worden hersteld.  

het eerste gedeelte beschrijft strijd. het resultaat is voor ʿanatu onbevre-
digend. in het eerste gedeelte wordt ʿanatu slechts met haar eigen naam in 
regel 5 genoemd. binnen de bicolon wordt zij niet opnieuw vermeld. in het 
tweede gedeelte van de tekst wordt haar naam aangetroffen in regel 17, het 
eerste deel van de bicolon. in het tweede deel van de bicolon gebruikt de 
schrijver nu het epitheton ilt als aanduiding van ʿ anatu. in het derde gedeelte 
van de tekst wordt haar naam genoemd in regel 33, aangevuld met btlt.83 in 
het tweede deel van de bicolon wordt zij ook ybmt limm genoemd.84 in zowel 

82 Zie voor deze indeling en voor parallellen tussen met name het eerste en tweede deel M.s. smith en 
W.t. Pitard (2009, 160). 

83 u. Winter meent dat een btlt een grote onoverwinnelijkheid en ongenaakbaarheid uitstraalt. Dit zou 
de achtergrond kunnen zijn waartegen het epitheton btlt op een oorlogsgodin toepasbaar is. Winter 
wijst voor de hebreeuwse bijbel op hooglied 8:8-10 waar de jonge vrouw wordt vergeleken met een 
vesting. u. Winter (1983, 237). 

84 over de exacte betekenis van deze titel is nog geen consensus te vinden. limm kan als plurale vorm 
van lim in de betekenis van volk of clan worden gezien. Daarnaast is het ook mogelijk om limm te lezen 
als godennaam met een enclitische m. Zie verder g. de. olmo lete en J. sanmartín (2004, 950-951), 
waarbij als vertaling gegeven wordt ‘the intended of the People’, n. Wyatt die er voor kiest limm als 
goddelijke titel te zien, of ook M.s. smith en W.t. Pitard voor wie limm eveneens een godentitel kan 
zijn die de relatie tussen ʿanatu en de wereld en mensheid uitdrukt, zonder dat de auteurs deze relatie 
verder specificeren. Zie n. Wyatt (1992, 417-418) en M.s. smith en W.t. Pitard (2009, 189). J. fox stelt 
overigens voor om de titel ybmt limm niet zoals veelal gebruikelijk is te vocaliseren als yabamatu liʾmīma, 
maar als yabamatu liʾ-êmīma. Dit epitheton zou dan kunnen worden vertaald als ‘schoonzus van de vre-
selijken’,  waarbij ‘de vreselijken’ een aanduiding is van de goden. J. fox (1998). het is op dit moment 
niet van belang de exacte betekenis van deze titel te bepalen. Wel zou binnen het onderzoek naar de 
betekenis van godentitels ook het gebruik binnen de (narratieve) opbouw van teksten meer verdiscon-
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het tweede als het derde deel van de tekst wordt door het gebruik van de epi-
theta naast de vermelding van de naam ʿanatu meer aandacht besteed aan 
haar karakterisering. Wanneer we ervan uitgaan dat dit gegeven niet een toe-
valligheid is, en de karakterisering in overeenstemming is met de inhoud van 
het betreffende tekstgedeelte, kunnen we veronderstellen dat ilt iets kan weer-
geven van macht of kracht om te overwinnen.85  

verderop komt in ktu 1.3.v.36-37, met parallelle tekst in ktu 1.4.i.6-8 
(deels gereconstrueerd) en 1.4.iv.48-50, opnieuw het woord ilt voor. De bico-
lon laat zien dat het hier duidelijk een epitheton is bij de godin aṯiratu.  

 
36  yṣḥ . aṯrt hij riep86 aṯiratu  
37  w bnh . ilt . w ṣbrt . arḫh87 en haar zonen, de godin en de clan van 

haar familie. 
 

De hier geciteerde regels bieden een scala aan interpretatiemogelijkheden. 
Men kan deze regels zien als deel van de boodschap van ʿanatu aan ilu, 
waarin zij aangeeft dat baʿlu een godheid is die verering, en daarmee ook 
een paleis, verdient. M.s. smith en W.t. Pitard zien de regels 30-44 als een 
heel citaat van ʿanatu’s woorden. het argument voor deze interpretatie lijkt 
te zijn gelegen in de zorgvuldige opbouw van ʿanatu’s woorden. allereerst 
prijst zij ilu, vervolgens proclameert zij baʿlu’s koningschap en presenteert 

teerd moeten worden. Wanneer de structuur van de tekst en het parallellisme met btlt wordt meege-
wogen bij de vaststelling van de betekenis van ybmt limm zal het aspect van oorlog en onoverwinne-
lijkheid niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Zie ook voetnoot 83 hierboven.

85 in lijn met deze voorlopige conclusie is de herleiding van de godennaam el, als mannelijke pendant 
van het vrouwelijke ilt, van de stamʾwl, die zoveel als ‘sterk zijn’, ‘vooraan staan’, of ‘domineren’ be-
tekent. Zie W. herrmann (1995, 522).

86 We hebben hier de vorm yṣḥ gelezen als een imperfectum derde persoon masculien enkelvoud. Dit 
mede op grond van het parallelle yṣḥ in regel 35, waar een plurale vorm niet goed lijkt te passen. als 
subject van yṣḥ is baʿlu uit regel 32 genomen. overigens is het taalkundig niet uit te sluiten yṣḥ te lezen 
als een imperfectum derde persoon mannelijk meervoud. De herhaling van de tekst in ktu 1.4.iv.47-
49 maakt het minder waarschijnlijk yṣḥ als meervoudsvorm te lezen. ktu 1.4.iv beschrijft een gesprek 
tussen ilu en aṯiratu, waarbij het niet waarschijnlijk is dat de clan van haar familie bij deze ontmoeting 
aanwezig is. 
Zie voor de betekenis van ṣḥ als ‘roepen’ in de betekenis van ‘bijeenroepen’, ‘uitnodigen’ of mogelijk 
ook ‘ontbieden’ binnen de baʿlu-mythe ktu 1.4.vi.44 en binnen de kirta-legende ktu 1.15.iv.6, ktu 
1.15.v.10, ktu 1.15.vi.4 en ktu 1.16.iv.6.  
voor andere vertaalmogelijkheden verwijs ik naar de vertalingen van J.c. de Moor (1987), die overigens 
yṣḥ in ktu 1.3.v.36 als een mannelijke meervoudsvorm interpreteert, en e.l. greenstein (1997). Zie 
voor ṣḥ in de betekenis ‘bijeenroepen’ g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 781). 
Wanneer we de betekenis ‘bijeenroepen’ aanvaarden voor ṣḥ beschrijft ktu 1.3.v.35-37 eerdere pogin-
gen van baʿlu om toestemming te krijgen voor de bouw van een paleis. Deze pogingen zijn kennelijk 
mislukt, waardoor hij nu zijn voorstel allereerst via ʿanatu ter sprake laat komen, en later via aṯiratu.

87 arḫh i.p.v. aryh, zoals ook ktu3 voorstelt. Zo ook g. del olmo lete (1981), uDb en andere auteurs.
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ten slotte baʿlu’s verzoek tot toestemming voor de bouw van een paleis.88 in 
deze visie is het ʿanatu die ilt als epitheton voor aṯiratu gebruikt, waarmee 
het epitheton vanuit het deelnemersperspectief wordt gebruikt. 

het is echter ook mogelijk het citaat van ʿanatu te beëindigen na regel 34. 
Wanneer we uitgaan van een citaat van ʿanatu dat loopt tot het eind van 
regel 34 beschrijven de regels 35-37 dat baʿlu het godenpaar ilu en aṯiratu 
roept, waarbij we constateren dat in de roep tot aṯiratu ook de andere goden 
als haar zonen worden aangesproken. 

het verschil tussen de vertalingen betekent een verscheidenheid in per-
spectief. De vraag wie in deze tekst, en de parallelle teksten het epitheton ilt 
aan de godin aṯiratu toekent, kan niet definitief worden beantwoord. helaas 
is het door een lacune in ktu 1.3.iv na regel 46 waar ná de lacune vanaf regel 
48 vrijwel dezelfde woorden voorkomen als in ktu 1.3.v.37 en volgende, niet 
meer mogelijk te achterhalen of de woorden van ktu 1.3.iv.47 en volgende 
het begin zijn van baʿlu’s toespraak tot ʿanatu. Wanneer zij wel het begin 
vormen, dan is het ʿanatu die als onderdeel van het overbrengen van de 
boodschap aṯiratu hier, in navolging van baʿlu, ilt noemt.89 Wanneer we uit-
gaan van de positie dat ktu 1.4.v.35-38 de inleiding vormen op een te geven 
antwoord, wordt ilt toegekend aan aṯiratu vanuit het schrijversperspectief.90 

Wanneer we ervan uitgaan dat epitheta, als nadere karakterisering van de 
godinnen ʿ anatu en aṯiratu, binnen de baʿlu-mythe een duidelijk perspectief 
willen geven op de beschreven gebeurtenissen, ontstaat een intrigerend beeld. 
ʿanatu wordt binnen ktu 1.3.v, waar zij het verzoek om toestemming tot de 
bouw van een paleis voor baʿlu onder ilu’s aandacht brengt, btlt genoemd. 
De vraag dient zich aan waarom de schrijver hier niet kiest voor het reeds 
eerder gebruikte epitheton ilt. We zagen reeds dat ilt werd gebruikt bij de be-

88 M.s. smith en W.t. Pitard (2009, 327, 351-358). Zo ook n. Wyatt (1998, 87).
89 M.s. smith en W.t. Pitard gaan er stellig van uit dat ktu 1.3.v.35-37 door baʿlu tot ʿanatu zijn gespro-
ken. het gebruikte argument voor deze visie  kan worden afgeleid uit een opmerking naar aanleiding 
van de vertaling van ktu 1.3.v.36-37 dat deze regels deel zijn van de directe rede zoals die in ktu 
1.3.iv.47-53 voorkomt (2009, 327, voetnoot 17). hierop kan echter worden aangemerkt dat ktu 
1.3.iv.47-53 voor het overgrote deel berust op een reconstructie mede op basis van ktu 1.4.i.4 en vol-
gende, die zelf ook grotendeels zijn gereconstrueerd, en ktu i.4.iv.47 en volgende, die duidelijk beter 
bewaard zijn gebleven. opvallend is dat M.s. smith en W.t. Pitard ktu 1.3.v.35-37 in de lacune voor-
afgaand aan ktu 1.3.iv.47 reconstrueren. Zij veronderstellen daarmee dat wanneer gelijkluidende re-
gels in drie contexten door eenzelfde set regels worden voorafgegaan, deze zelfde set in een vierde 
gelijkluidende context mag worden verondersteld. hoewel deze redenering niet zonder grond is, kan 
een reconstructie die hierop steunt in het gunstigst geval waarschijnlijk zijn, en kan zij slechts met grote 
voorzichtigheid worden gebruikt om andere linguïstisch mogelijke vertalingen uit te sluiten.  
voor een kort overzicht van verschillende interpretaties van ktu 1.3.iv.46-53, ktu 1.3.v.38-44, ktu 
1.4.i.9-18 en ktu 1.4.iv.50-57 zie voetnoot 172.

90 Zie ook J.c. de Moor (1987, 18) en g. del olmo lete (1981, 191). in deze interpretatie wordt ktu 
1.4.v.35-37 niet gebruikt om het de lacune na ktu 1.3.iv.46 op te vullen.
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schrijving van ʿanatu in een episode waarin ze succesvol was. in ktu 1.3.v 
draagt ʿanatu niet meer het epitheton ilt zoals in 1.3.ii, terwijl aṯiratu nu juist 
wel als ilt wordt getekend. nader onderzoek is nodig om te bepalen of de 
schrijver van de baʿlu-mythe de epitheta met opzet gebruikt om bij de 
lezer/hoorder bepaalde verwachtingen op te roepen. Wanneer we van deze 
vooronderstelling mogen uitgaan, is het denkbaar dat de auteur van de baʿlu-
mythe met het gebruik van epitheta wil aangeven van wie van de godinnen 
(succesvolle) interventie verwacht kan worden. vanaf ktu 1.3.v ligt het ini-
tiatief tot interventie bij aṯiratu die zowel hier als in parallelle gedeelten als 
ilt wordt gepresenteerd. 

in een vrijwel gelijkluidende zin als de hierboven behandelde ktu 1.3.v.37 
met vermelde parallellen, komt aṯiratu voor in ktu 1.6.i.40, waar eveneens 
het epitheton ilt wordt gebezigd.  

 
39  tšmḫ ht Moge aṯiratu zich nu verheugen  
40  aṯrt . w . bnh . ilt . w ṣb tezamen met haar zonen, de godin samen 

met de  
41  rt . aryh clan van haar familie. 
 

in deze context worden de woorden uitgesproken door ʿanatu, die de bood-
schap van baʿlu’s dood komt brengen bij ilu. opnieuw betreft het hier een 
context waarin aṯiratu’s interventie wordt vereist of althans geanticipeerd. 
aṯiratu zal in het vervolg door ilu gevraagd worden een opvolger te benoe-
men voor de omgekomen baʿlu (ktu 1.6.i.43-55). voor onze studie is het van 
belang te onderstrepen dat aṯiratu in ktu 1.6.i.40 het epitheton ilt wordt toe-
gekend. 

hoewel binnen mythische teksten het onderscheid tussen het deelnemers-
perspectief en het schrijversperspectief niet altijd even sterk te (onder)schei-
den is, moet men strikt genomen het gebruik van ilt in deze context vanuit 
het deelnemersperspectief verklaren. 

verder kan ktu 1.117 nog worden genoemd, al moet worden toegegeven 
dat de eerste regels, waar over aṯiratu wordt gesproken en zij tevens het epi-
theton ilt draagt, grotendeels zijn gereconstrueerd op grond van de baʿlu-cy-
clus. D. Pardee geeft toe dat er overeenstemming is in vocabulaire, maar dat 
het onduidelijk is of deze tekst een citaat uit de baʿlu-cyclus is, mogelijk zelfs 
een ons niet overgeleverd gedeelte, of een intercessie betreft van Pidraju ten 
gunste van een andere godheid.91 Wel is de vermelding van aṯiratu met haar 

91 D. Pardee (1988, 257-260). overigens vertaalt a. herdner ilt als godennaam in deze tekst. a. herdner 
(1978, 64-67). helaas beargumenteert hij zijn keuze verder niet.
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epitheton ilt hier opvallend. Wanneer het geen citaat uit de baʿlu-cyclus be-
treft, kan worden geconcludeerd dat ook bij verzoeken ten gunste van andere 
goden een bijdrage van aṯiratu nodig werd gevonden. 

 
3.2.4.2      Voorlopige conclusies 

samenvattend kan worden geconcludeerd dat binnen de mythische teksten 
ilt zowel voor ʿanatu als voor aṯiratu kan worden gebruikt. in het eerste 
geval duidelijk vanuit het schrijversperspectief, het tweede naar alle waar-
schijnlijkheid vanuit het deelnemersperspectief, waarbij ten minste de ver-
melding in 1.6.i.40 laatstgenoemd perspectief vereist. in de genoemde 
gevallen lijkt bij het gebruik van het epitheton een zekere macht te worden 
verondersteld. bij ʿanatu betreft het duidelijk militaire kracht, terwijl bij 
aṯiratu met name ‘diplomatieke’ invloed wordt verondersteld. 

het blijkt echter lastig te zijn de effectiviteit van interventies door ilt te om-
schrijven. Zoals boven gezien, blijkt ʿanatu’s inmenging bij ilu ten gunste 
van baʿlu het beoogde effect niet te verkrijgen. nu wordt binnen de baʿlu cy-
clus de toevlucht genomen tot aṯiratu’s interventie, die nu meerdere malen 
aangesproken wordt met het epitheton ilt. ilu lijkt nu toe te geven. ten slotte 
wordt aṯiratu opnieuw aangesproken als ilt bij de benoeming van een troons-
opvolger voor baʿlu. hoewel ze echter nu ook als ilt wordt aangesproken, 
blijkt haar voorstel voor een troonsopvolger niet uitvoerbaar. De vraag blijft 
in hoeverre het epitheton dan werkelijk macht en invloed omvat.  

 

3.3 RBT AṮRT YM 

Met name dit samengestelde epitheton van aṯiratu blijkt veel discussie te  
veroorzaken.92 De moeilijkheden bij het vaststellen van de betekenis van het 
epitheton rbt aṯrt ym hangen allereerst samen met diverse mogelijke interpre-
taties van de afzonderlijke woorden van deze samengestelde uitdrukking. 
om beter zicht te krijgen op dit samengestelde epitheton zullen in het vervolg 
van deze paragraaf met name de woorden rbt (paragraaf 3.3.1) en ym (para-
graaf 3.3.2) worden onderzocht. er wordt in het hiernavolgende van uitge-

92 een opsomming van voorgestelde vertalingen en interpretaties wordt gegeven door a. rahmouni, met 
ook verdere literatuurverwijzingen. Zie a. rahmouni (2008, 282-285). rahmouni zelf kiest er voor rbt 
te zien als een eretitel die meerdere godinnen konden dragen. aansluitend bespreekt hij interpretaties 
die zijn gegeven voor aṯrt binnen de samengestelde uitdrukking rbt aṯrt ym. rahmouni wijst albright’s 
theorie dat aṯrt een participium is van het werkwoord ʾṯr van de hand door gebrek aan bewijs, en 
neemt aṯrt als eigennaam verbonden met ym dat als een nog niet nader te specificeren attribuut bij 
aṯiratu moet worden gezien. in rahmouni’s optiek is een vertaling van rbt als koningin-moeder of 
dame voor aṯiratu te veel afhankelijk van haar relatie met ilu. het gebruik van rbt bij sjapsju toont in 
rahmouni’s visie aan dat de relatie van aṯiratu met ilu niet de betekenis van het epitheton rbt kan be-
palen.
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gaan dat aṯrt binnen deze uitdrukking de naam is van de godin aṯiratu. hier-
van afwijkende visies zullen niet nader worden besproken, al kan een enkele 
vermelding niet achterwege blijven. 

vastgesteld kan worden dat het hier te bespreken samengestelde epitheton 
rbt aṯrt ym voorkomt in ktu 1.3, 1.4 en 1.6, die deel uitmaken van de baʿlu-
mythe.93  

 
3.3.1 rbt 

veelal komt rbt voor als vrouwelijk adjectief zonder enige relatie tot de go-
denwereld met als vertaling ‘groot’. hiermee hangt ook de betekenis van het 
substantivum rb / rbt samen: sjeik, leider, of ook kapitein, of voor de vrou-
welijke vorm: dame. De betekenis van het adjectivum ‘groot’ is althans voor 
de epische tekst ktu 1.15 niet onomstreden. Derhalve zal deze tekst nader 
worden besproken in paragraaf 3.3.1.1.  

aansluitend zal in paragraaf 3.3.1.2 de epische tekst ktu 1.16 worden be-
sproken waar rbt mogelijk een epitheton is bij špš, die op haar beurt de zon-
negodin zou kunnen zijn. De belangrijkste vraag hierbij zal zijn of er 
inderdaad een verwijzing is naar de godenwereld of niet, en zo ja, welke 
godin/godinnen dit epitheton draagt/dragen. Deze zelfde vragen komen aan 
de orde bij de ktu 1.23 in paragraaf 3.3.1.4. verder zal in paragraaf 3.3.1.3 
de frase aṯrt rbt ter sprake komen. Weliswaar is het epitheton niet geheel gelijk 
aan het epitheton in de overige hier te bespreken teksten. het is echter te ver-
wachten dat de betekenis ervan begrepen kan worden nadat andere teksten 
waarin rbt wordt gebruikt, zijn besproken. 

 
3.3.1.1      De epische tekst KTU 1.15 

in ktu 1.15.iv.8-9 en 19-20 komt de uitdrukking voor ḫbr rbt, als aanduiding 
van het koninkrijk van kirta. Deze aanduiding staat parallel aan ḫbr ṯrrt. De-
zelfde combinatie van ḫbr rbt en ḫbr ṯrrt lijkt ook voor te komen in ktu 
1.15.v.25-26. ḫbr ṯrrt betreft hier een reconstructie en zekerheid met betrekking 
tot de genoemde combinatie in ktu 1.15.v.25 en 26 kan niet worden verkre-
gen.  

De vertaling van rbt in deze teksten hangt deels af van de exacte betekenis 
die wordt toegekend aan ṯrrt en de relatie die wordt verondersteld te bestaan 
tussen beide zinnen. in de meeste gevallen wordt aan rbt de betekenis ‘groot’ 

93 Wellicht ten overvloede merk ik hier op dat ktu 1.3 ook ktu2 1.8 bevat, dat nu door ktu3 wordt op-
genomen als ktu 1.3.vi. Zie ook J.c. de Moor (2012).

Aṯiratu en haar epitheta  |  115

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 115



of ‘machtig’ toegekend.94 Zo bijvoorbeeld g. del olmo lete, s.b. Parker en 
J.c. de Moor, al moet worden opgemerkt van laatstgenoemde dat waar g. 
del olmo lete en s.b. Parker een synthetisch parallellisme zien tussen rbt en 
ṯrrt, De Moor juist een antithetisch parallellisme ziet en vertaalt: ‘the bulls 
of great khuburu, of little khuburu’. r.s. salo gaat uit van een boven- en 
onderstad, waarbij rbt verwijst naar de bovenstad, waar in haar optiek mo-
gelijk een paleis en tempelcomplex gelokaliseerd kunnen worden.95 

g. del olmo lete en J. sanmartín veronderstellen een relatie tussen het 
ugaritisch ṯrrt en het hebreeuws-aramese šryr, dat ‘groot’ of ‘machtig’ bete-
kent.96 l. koehler en W. baumgartner vermelden een verbinding van ṯrrt met 
het hebreeuwse šrh (ii) (to soak) en het aramese ṯr (to sink, rinse),97 waardoor 
de vertaling kan worden verdedigd, zoals die door n. Wyatt wordt gegeven: 
‘khabur abounding in rain, of well watered khabur.’ Wyatt gaat ervan uit 
dat er sprake is van een synoniem parallellisme en dat rbt en ṯrrt eenzelfde 
betekenis hebben.98 koehler en baumgartner geven echter aan dat hoewel 
deze betekenis in sommige passages mogelijk is, een andere betekenis zal 
moeten worden gevonden voor ṯrrt wanneer dit tegenover rbt is geplaatst. in 
deze laatste gevallen moet een verbinding worden aangenomen met het ak-
kadische šerru(m), dat baby, of klein kind betekent.99 in deze lijn is ook de ver-
taling van J.c. de Moor te plaatsen.  

a. caquot neemt voor rbt de betekenis ‘groot’ en vertaalt het tweede ge-
deelte van de zin als ‘de khoubour ou l’eau abonde’. in deze vertaling zijn 
beide delen van de zin minder direct op elkaar betrokken.100  

n. Wyatt licht zijn vertaling niet toe. De vertaling zelf laat blijken dat hij 
rbt relateert aan het ugaritische rb(b), dat met ‘dauw’ of ‘motregen’ kan wor-
den vertaald.101 het ugaritische rb(b) is mogelijk verwant aan het hebreeuwse 
rebībīm, dat ‘motregen’ kan betekenen.102  

Wanneer we nu voor ktu 1.15.iv.8 en 19 en parallelle teksten uitgaan van 

94 in de meeste gevallen worden rbt en ṯrrt als adjectiva bij de stadsnamen genomen. g. del olmo lete 
gaat echter uit van epitheta behorend bij de genoemde steden (1981, 645). De vertaling die Del olmo 
lete geeft, luidt ‘Ḫaburā, la grande, Ḫaburā, la Potente’. De reden van zijn keuze wordt niet vermeld. 
De optie dat rbt en ṯrrt als epitheta gelezen kunnen worden, vindt ook vermelding bij g. del olmo lete 
en J. sanmartín (2004, 933).

95 g. del olmo lete (1981, 306), s.b. Parker (1997, 27), J.c. de Moor (1987, 208) en r.s. salo (2018).
96 g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 933). 
97 voor de betekenis van het hebreeuws-aramese šrh (ii), zie l. koehler en W. baumgartner (1994-2000, 

1653).
98 n. Wyatt (1998, 215).
99 Zie e. reiner et. al. (1992, 317).
100 a. caquot (1974, 543).
101 g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 730).
102 l. koehler en W. baumgartner (1994-2000, 1179).
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een relatie tussen ṯrrt en het hebreeuwse šrh (ii)/Joods-aramese trʾ, dan is 
er in de uitdrukking rbt aṯrt ym een mogelijke woordspeling terug te vinden, 
waarbij rbt al verwijst naar een relatie tussen aṯrt en het water, die vervolgens 
nog eens wordt versterkt door de aanvulling van de aanduiding van de godin 
met ym dat volgt op haar naam. hiermee wil overigens niet gezegd zijn dat 
rbt in rbt aṯrt ym eveneens herleid dient te worden tot het ugaritische rb(b). 
het lijkt raadzaam om voor rbt in de uitdrukking rbt aṯrt ym de betekenis 
‘groot’ vast te houden.  

omdat de uitdrukking rbt aṯrt ym uitsluitend voorkomt in de mythische 
teksten 1.3, 1.4, en 1.6, zal binnen een diepgaander studie naar deze teksten 
verder moeten worden gekeken of er sprake kan zijn van genoemde woord-
speling. binnen de omvang van deze studie zal het niet mogelijk zijn ge-
noemde teksten nader te analyseren om vast te stellen of er daadwerkelijk 
sprake kan zijn van een woordspeling binnen de genoemde uitdrukking. 

 
3.3.1.2      De epische tekst KTU 1.16.I 

het gebruik van rbt in ktu 1.16.i.36-37 zou kunnen aantonen dat rbt ook als 
epitheton bij de godin sjapsju gebruikt zou kunnen worden. verder wordt 
dit epitheton in het fenicisch/Punisch en akkadisch voor meerdere godinnen 
gebruikt.103 De tekst van ktu 1.16.i.36-37 is als volgt:  

 
36 [a]mt104 . ṣba . rbt . [ik zal sterven] bij het ondergaan van de 

grote  
37 špš . w . tgh . nyr . zon, bij het wegvluchten van het grote  
38 rbt licht.105 
 

in ktu 1.16.i is het kirta die zich richt tot zijn zoon ilḥaʾu met de opdracht 
een bericht over te brengen aan diens zus ṯitmanatu. De inhoud van de regels 
36 tot 38 uit genoemde tekst is moeilijk vast te stellen. regel 36 begint gebro-
ken waarna de letters mt nog volgen. e.l. greenstein reconstrueert tmtn, van 

103 Zie onder meer g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 731-732) en a. rahmouni (2008, 281-82), met 
daar vermelde literatuur. 

104 ik wijk bij de weergave van de tekst op dit punt af van ktu3, die hier tmtn leest. het begin van regel 
36 is niet goed leesbaar meer. De tablet is aan de rand afgebrokkeld. De foto’s isf_Do_00571/Pin 
1k16P08 en isf_Do_00598/Pin 1k16t02 tonen nog herkenbaar een indruk van wat mogelijk een m 
zou zijn geweest, gevold door een t. in bovenstaande weergave sluit ik aan bij g. del olmo lete die 
slechts [   ]mt- leest en vertaalt ‘[Me moriré]’. in een toelichting geeft hij de mogelijke reconstructie amt 
weer en verwijst daarbij naar ktu 1.15.v.18-19 waar op een vertrek van kirta wordt gezinspeeld en 
Jaṣṣibu als opvolger wordt genoemd. g. del olmo lete (1981, 309, 311).

105 De vertaling van deze regels, zoals die hier wordt vermeld, is uitermate onzeker. in het vervolg van 
deze paragraaf worden meerdere voorstellen besproken. een heldere conclusie over de betekenis van 
deze regels is echter niet te bereiken.
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de stam mtn, en vertaalt regels 36-37 met ‘Wait, then, till lady sun sets’.106 
ook n. Wyatt denkt bij deze regels aan de zonnegodin en vertaalt ‘lady sun’, 
waarbij hij opmerkt dat het hier niet gaat om een simpele zonsondergang, 
maar om een mythologische uitdrukking die mogelijk de functie heeft de 
godin aan te roepen.107 g. del olmo lete kiest bij de reconstructie van het 
begin van regel 37 voor een vorm van de stam mt, en laat kirta zeggen dat 
hij bij zonsondergang en het verdwijnen van de maan zal sterven.108  

n. Wyatt merkt op dat het in het licht van de volgende verzen onwaar-
schijnlijk is dat kirta hier zijn zoon meedeelt dat hij bij zonsondergang zal 
sterven.109 Wyatt laat het begin van regel 36 onvertaald. hij noemt daarbij de 
mogelijkheid om mt in regel 36 te zien als vorm van mtn dat als ‘wachten’ 
kan worden vertaald, zoals e.l. greenstein verondersteld. volgens de verta-
ling van greenstein zegt kirta ilḥaʾu te wachten tot zonsondergang voordat 
hij zijn zuster opzoekt en de boodschap overbrengt. in deze lijn interpreteert 
ook J.c. de Moor regel 36, zoals blijkt uit zijn vertaling ‘[You] should await 
the setting of lady shapshu’.110  

voor wat betreft de vertaling van de werkwoorden ṣbʾ en ngh moet worden 
opgemerkt dat er geen consensus over bestaat. voor de betekenis van ṣbʾ 
noemt n. Wyatt in dit verband ktu 1.15.18-19 en ktu 1.19.iv.47-48 waar een 
vorm van ṣbʾ parallel gebruikt wordt aan ʿrb, dat ook in zijn hebreeuwse 
equivalent ערב (iv) de betekenis heeft van ‘ondergaan van de zon’, of ‘het in-
vallen van de avond’.111 het nu volgende ngh vertaalt n. Wyatt met ‘shining’, 
J.c. de Moor daarentegen geeft als betekenis van ngh ‘turning away, setting’ 
en vertaalt in ktu 1.16.i.37 ‘and the turning in of the great lamp’.112 g. del 
olmo lete geeft als vertaling: ‘cuando se ausente la gran luminaria’.113 het 
verschil in vertaling kan mede zijn veroorzaakt door de herleiding van het 
werkwoord. J.c. de Moor en k. spronk gaan uit van een werkwoord tgh. g. 
del olmo lete veronderstelt een werkwoord gh, en n. Wyatt meent de vorm

106 e.l. greenstein (1997, 32).
107 n. Wyatt (1998, 224-225).
108 g. del olmo lete (1981, 311). Dietrich en loretz menen dat ṣbu špš op grond van het parallellisme tussen 
ṣbu špš en ʿrb špš in ktu 1.41:47-48 vooral een tijdsaanduiding is. M. Dietrich en o. loretz (1990, 77). 
helaas wordt ktu 1.16 niet door Dietrich en loretz in de bespreking meegenomen. 

109 n. Wyatt (1998, 224, voetnoot 216).
110 Zie J.c. de Moor (1987, 213).
111 Zie l. koehler/W. baumgartner (1985) en l.a. schökel, (1999).
112 Zie J.c. de Moor en k. spronk (1987, 173), en J.c. de Moor (1987, 213).
113 g. del olmo lete (1981, 311).
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te moeten herleiden tot de stam ng.114 ondanks bestaande verschillen in ver-
taling, stemmen genoemde auteurs erin overeen dat de tekst een situatie van 
duisternis beschrijft. 

voor de exacte betekenis van de regels 36-38 is het van belang de relatie 
tussen špš en nyr vast te stellen. enkele auteurs verbinden nyr met de maan. 
D. Pardee ziet in rbt nyr een synthetisch parallellisme met špš.115 Wanneer špš 
en nyr hetzelfde licht zijn, dan zou kirta over een gebeurtenis lijken te spreken 
die zal plaats vinden bij het ondergaan van de zon. Wanneer nyr de maan is, 
kan men een gebeurtenis veronderstellen bij het ondergaan van de zon en 
het opkomen van de maan, of, indien men tgh een betekenis toekent als ‘on-
dergaan’ of ‘wegvluchten’, dan lijkt kirta te spreken over een periode van 
volledige duisternis. De aankondiging van kirta van een volledige duisternis 
preludeert op zijn dood, en duidt zijn dood als een onnatuurlijke gebeurtenis 
met zeer negatieve gevolgen. 

We constateren dat voor een coherente lezing en interpretatie van ktu 
1.16.i.36-38 špš een aanduiding kan zijn van de zon, nyr betrekking kan heb-
ben op de maan, en het adjectivum rbt niet op een godin is betrokken in deze 
context. niet kan worden uitgesloten dat sjapsju in deze tekst als hypostase 
aanwezig is. in dat geval zou rbt wel haar epitheton kunnen zijn. een moge-
lijkheid is overigens dat oorspronkelijk het ondergaan van sjapsju verbonden 
werd met naderend onheil of oordeel. in een latere fase zou de relatie met de 
godin sjapsju en het oordeel losser geworden kunnen zijn, waarbij de uit-
drukking van ‘ondergaan van de zon’ als zodanig al gezien werd als aandui-
ding van onheil en oordeel. Zekerheid over deze mogelijke historische 
ontwikkeling is binnen de huidige stand van zaken binnen het onderzoek 
naar de ugaritische teksten en godsdienst niet te krijgen. 

 
3.3.1.3      De rituele tekst KTU 1.169116 

in de tekst ktu 1.169.16 wordt aṯiratu genoemd met aansluitend aan haar 
naam het epitheton rbt. De vertalingen lopen sterk uiteen. in de paragrafen 
6.3.1 en 6.3.2 geven we een nadere bespreking van de betekenis van de ver-
melding van aṯiratu’s naam en epitheton op deze plaats. We nemen op dit 

114 Zo ook D. Pardee (1997c, 340). n. Wyatt herleidt de werkwoordsvorm tgh tot nâgu (schijnen) uit het 
akkadisch. op grond van het hebreeuws, zo merkt hij op, moet de laatste h in tgh een consonant zijn, 
hoewel een finale consonant h in het ugaritisch problematisch is. De h maakt in Wyatts optiek een sub-
stantieve betekenis waarschijnlijker voor tgh dan een verbale. n. Wyatt (1998, 222, voetnoot 219). ook 
g. del olmo lete en J. sanmartín gaan uit van een substantieve betekenis voor tgh, en vertalen ‘absence 
of the great luminary’ (2004, 861).

115 D. Pardee (1997c, 340).
116 voor een weergave van de tekst van ktu 1.169 verwijs ik naar de appendices bij hoofdstuk zes, en 
voor een bespreking van ktu 1.169 naar paragraaf 6.3.
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moment de conclusies van de nadere analyse van ktu 1.169 uit paragraaf 
6.3.3 over en menen dat de reden waarom juist aṯiratu bij deze gelofte wordt 
aangeroepen daarin gelegen kan zijn dat juist zij voor het welzijn van de men-
sen werd geacht zorg te dragen (zie hiervoor ook paragraaf 3.4, al betreft het 
daar voornamelijk haar beschermende rol als moeder van de goden). ook 
haar te veronderstellen vooraanstaande positie binnen de godenwereld als 
moeder van de goden kan het noemen van haar naam hier verklaren. regel 
16 is incompleet. een vertaling van deze regel is moeilijk te geven.117 Wel is 
in deze tekst duidelijk dat rbt hier betrekking heeft op aṯiratu. 

 
3.3.1.4      De mythische tekst KTU 1.23118 

De tekst als zodanig meldt de geboorte van de twee godinnen sjachir en sja-
lim. in regel 54, net nadat aan ilu de geboorte van zijn twee kinderen is mee-
gedeeld, komt de volgende zin voor 

 
šu . ʿdb . l špš . rbt . w l kbkbm . knm til (hen) op en plaats (hen) naast119 de 

grote zon en de onveranderlijke ster-
ren. 

 
De vertaling en interpretatie van deze regel is omstreden. g. del olmo lete 
en J. sanmartín, D.t. tsumura en g. del olmo lete geven alle een soortgelijke 
vertaling als bovenstaande.120 anders vertaalt th.J. lewis. lewis zet de zin 
over als: ‘raise an offering to the lady sun, thanks to the immovable stars’.121 

117 voor verschillende voorstellen om de tekst te reconstrueren en te vertalen, zie de paragrafen 6.3.2 en 
6.5.6.

118 classificatie van de tekst zelf is niet onomstreden. De complexiteit van het rubriceren van ktu 1.23 
blijkt duidelijk in de bewoording waarmee M. Dijkstra de tekst classificeert. Dijkstra schrijft: ‘as to the 
structure and form, however, it is primarily an epic poem built up from a double hymnic proem and 
an elaborate “mythical precedent”, including some ritual rubrics.’ Zie M. Dijkstra (1998, 269). De on-
duidelijkheid wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan consensus over de verhouding van het eer-
ste deel dat een meer liturgisch karakter heeft, met het daarop volgende deel dat duidelijk een meer 
mythisch karakter heeft. in deze paragraaf gaan we niet nader in op de verhouding van het meer litur-
gische deel tot het mythische gedeelte. voor een poging het liturgische en mythische deel met elkaar 
te verbinden tot een achtjaarlijks ritueel rondom de druivenoogst, zie J.a. scurlock (2011). omdat het 
deel van de tekst dat voor deze paragraaf van belang is, uit het laatste deel van ktu 1.23 is genomen, 
en goden als acteurs participeren binnen een plot, rubriceer ik het tweede deel van de tekst als my-
thisch.  
voor een kort overzicht van verschillende visies op de verhouding tussen het eerste en tweede deel 
van ktu 1.23, zie th.J. lewis (1997, 205-207). Zie voor een kort overzicht van enkele verschillende in-
terpretaties en literatuurverwijzing ook J.l. cooley (2013, 206-207).

119 voor de functie van de prepositie l als plaatsaanduiding, zie J. tropper (2012, 758).
120 Zie g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 427), D.t. tsumura (1978, 389) en g. del olmo lete (1981).
121 th.J. lewis (1997).
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van belang bij deze vertaling is dat lewis, evenals J.a. scurlock122, een culti-
sche context voor deze regel postuleert, terwijl in bovenstaande en daarmee 
vergelijkbare vertalingen deze aanname niet wordt overgenomen.  

van belang voor de interpretatie van regel 54 en het postuleren van een 
cultische context is de betekenis die wordt toegekend aan ʿdb. M. Dijkstra 
geeft een overzicht van vertalingen die zijn voorgesteld. Zelf neemt hij ʿdb 
als object bij het verbum nša maar laat ʿdb onvertaald.123 volgens g. del olmo 
lete en J. sanmartín kan ʿdb binnen een rituele context het bereiden van een 
offer betekenen. in deze lijn denkt ook n. Wyatt die bij ktu 1.23.54 opmerkt 
dat het hier gaat om een reinigingsoffer na het baren van kinderen.124 verder 
gaat n. Wyatt ervan uit dat de begunstigde hierbij sjapsju is. het hier ge-
bruikte epitheton rbt heeft echter gewoonlijk betrekking op aṯiratu. n. Wyatt 
lost dit mogelijke bezwaar op, door te stellen dat in deze tekst aṯiratu en 
raḥmaju te zien zijn als hypostasen van sjapsju.125 in zijn optiek zijn de kbkbm 
goden, en hij verwijst daarbij naar ktu 1.10.i.4, waar zij parallel voorkomen 
aan bn il. hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat ktu 1.10.i nogal 
beschadigd is, waardoor de meeste vertalers afzien van een vertaling. op 
grond van deze zozeer beschadigde tekst concluderen dat kbkbm naar goden 
verwijzen zoals Wyatt wil, lijkt niet goed verdedigbaar. J.l. cooley verwijst 
naar ktu 1.19.iv.22-25, waar in zijn optiek de ilm semantisch parallel staan 
aan de šmym en de kbkbm. vervolgens noemt hij ktu 1.23.54 en gaat ervan 
uit dat špš hier een zelfstandige godin is, die een offer kan ontvangen, naast 
de kbkbm aan wie eveneens geofferd moet worden.126  

ook M.s. smith gaat uit van een rituele context voor ktu 1.23 regel 54.127 
ilu geeft de opdracht om dit offer te brengen, mogelijk ook een reinigingsoffer

122 J.a. scurlock (2011, 432).
123 M. Dijkstra (1998, 272).
124 n. Wyatt (1998, 333, voetnoot 48).
125 Zie ook n. Wyatt (1996, 224-29). s.a. Wiggins wijst er echter op dat een identificatie van špš en aṯiratu 
in deze tekst niet voor de hand ligt. Zo is de relatie tussen de beide beschreven zijden van de tablet 
niet helder, en is rbt als zodanig geen epitheton dat een relatie legt met aṯiratu, daar rbt slechts haar 
epitheton is in de volledige vorm rbt aṯrt ym. ook th.J. lewis wijst erop dat de verhouding tussen de 
beide zijden van de kleitablet onduidelijk is. in zijn optiek bevat de zijde waarop aṯiratu en raḥmaju 
worden genoemd liturgische aanwijzingen, terwijl de andere zijde, waarop špš wordt vermeld een 
meer mythisch karakter kent. th.J. lewis (1997, 205). overigens lijkt s.a. Wiggins, evenals n. Wyatt 
uit te gaan van een zekere cultische context voor deze tekst, en ontvangt sjapsju kennelijk iets als dank 
voor de geboorte van de goden. s.a. Wiggins (1993, 74-79).

126 Zie J.l. cooley (2011). 
127 M.s. smith (2006, 99).
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na een bevalling.128 hoewel tekstuele aanwijzingen schaars zijn, en toevlucht 
moet worden genomen tot indirecte informatie uit de teksten, alsmede ico-
nografisch materiaal, gaat smith ervan uit dat de vermelding van de sterren 
verwijst naar het astrale karakter van ilu’s godengezin. sjapsju wordt uit deze 
groep afzonderlijk genoemd en ontvangt het epitheton rbt, dat wijst op haar 
bijzondere positie als oudste dochter binnen het gezin. Duidelijk is dat smith 
in sjapsju geen verwijzing naar of hypostase van aṯiratu ziet.129 

J.c. de Moor neemt nša als een intransitief gebruikt werkwoord onder verwij-
zing naar het gebruik van het hebreeuwse nš’ in Psalmen 98.10, en het gebruik 
van dezelfde stam in het akkadisch. Daarnaast neemt De Moor rbt als direct ob-
ject bij ʿdb en vertaalt: ‘arise! Perform great works for shapshu’. het tweede ge-
deelte van regel 54 wordt vertaald als: ‘and lasting works for the stars’.130 

De vraag blijft in hoeverre in ktu 1.23.54 goden worden genoemd aan wie 
geofferd moet worden, en in het kader van dit onderzoek, meer in het bijzon-
der de vraag of rbt in deze tekst een epitheton kan zijn bij de godin sjapsju. 
De tekst zelf geeft geen eenduidig antwoord. De vraag of špš en kbkbm in ktu 
1.23.54 daadwerkelijk goden zijn, lijkt niet zonder meer bevestigend te kun-
nen worden beantwoord door een verwijzing naar ktu 1.19.iv.22-25, op 
grond waarvan J.l. cooley meent dat goden in het algemeen in ugarit ge-
lijkgesteld kunnen worden met sterren. De tekst zelf luidt: 

 
22  w yqr[y] hij bood [aan] 
23  dbḥ . ilm . yšʿly . dġṯhm een offer aan de goden. hij deed hun reuk-

offer opgaan 
24  b šmym . dġṯ hrnmy [.] b k naar131 de hemel132, een harnamieten reuk-

offer  

128 De ugaritische teksten lijken te zwijgen over een reinigingsoffer na een bevalling. opvallend is dat 
aqatu een offer brengt nadat hem de boodschap is gebracht dat hij een zoon zal krijgen en de ktrt zijn 
huis zijn binnengegaan en er mag worden uitgegaan van bevruchting, ktu 1.17.ii.27-39. De zwanger-
schap volgt nog. over offers na de bevalling is niets bekend, wat mede kan zijn veroorzaakt door gebrek 
aan geboorteverhalen. of een bevalling daadwerkelijk voor onreinheid zorgde is onduidelijk. Welis-
waar geeft ilu in ktu 1.12.i.20 de opdracht aan de zwangere godinnen om naar de woestijn te gaan 
om daar te bevallen, maar of deze opdracht samenhangt met onreinheid is niet vanuit deze tekst zelf 
te onderbouwen. Wel kan in het licht van omringende culturen worden aangenomen dat bevalling 
voor onreinheid zorgde. Zo D.P. Wright (1987). M.c.a. korpel (1990, 245) en h.J. Marsman (2003, 216, 
713) gaan uit van een mogelijke onreinheid als gevolg van de bevalling in ktu 1.23. 

129 M.s. smith (2001, 61-65) en M.s. smith (smith 2006, 99-103).
130 J.c. de Moor (1987).
131 voor het gebruik van de prepositie b als aanduiding van richting, zie J. tropper (2012, 755).
132 šmym wordt door g. del olmo lete en J. sanmartín gezien als een allograaf van šmm ‘hemel’. g. del 

olmo lete en J. sanmartín (2004, 826). s.b. Parker vertaalt šmym als ‘hemelen. J.c. de Moor geeft aan 
dat de vertaling als ‘hemel’ niet gegarandeerd is, en kiest er voor om het als ‘hemelingen’ te vertalen. 
Zie s.b. Parker (1997, 76) en J.c. de Moor (1987, 262-263).
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25  bkbm naar de sterren. 
 

De opbouw van de verzen pleit voor een scheiding na ilm in regel 23, waar-
door er slechts sprake is van een parallellie tussen šmym en kbkbm. Dit paral-
lellisme tussen šmym en kbkbm is tevens onderstreept door beider 
afhankelijkheid van de verbale vorm yšʿly en de aan beide voorafgaande pre-
positie b,133 die ontbreekt bij ilm in de voorafgaande regel. op grond van ktu 
1.19.iv.22-25 kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat zowel špš als 
kbkbm in ktu 1.23.54 verwijzen naar goden. vermelding van zon en sterren 
kan dan evenzeer een aanduiding van de plaats zijn waar goden geacht wer-
den zich op te houden.  

ktu 1.23.52-54 beschrijft een geboorteaankondiging. vergelijking met an-
dere geboorteaankondigingen zowel uit ugarit als israël, maakt duidelijk 
dat de vorm met opzet afwijkend is. s.b. Parker laat zien dat er in deze aan-
kondiging niet zoals gebruikelijk een verwijzing is naar de geborenen, maar 
naar de vrouwen die hebben gebaard. hiermee wordt de weg geplaveid 
voor ilu om nadrukkelijk navraag te doen naar de nieuw geborenen, en op 
deze wijze de identificatie en karakterisering van de goden in het verhaal 
uit te werken.134 Men mag er dan van uitgaan dat de respons van ilu in regel 
54 geïnterpreteerd dient te worden in het licht van identificatie en karakte-
risering van de pasgeborenen.135 Wanneer we dit als uitgangspunt nemen, 
dient regel 54 niet te worden verstaan als een opdracht om een offer – mo-
gelijk een reinigingsoffer – te brengen, maar als bevel om de status van de 
pasgeboren goden vast te leggen, en hun hun plaats te geven binnen het go-
dengezin.136 bij deze interpretatie ontvangen de pasgeboren goden bij de uit-
voering van deze opdracht hun status, en mogen zij hun plaats innemen in 

133 De b voor kbkbm is erg slecht te lezen. uDb leest er een d, evenals g. del olmo lete. De gebroken staat 
van de tekst op dit punt, maakt het onmogelijk om zeker te zijn van een lezing. foto 
1k19P52/isf_Do_17871 van deze tekst lijkt meer te wijzen in de richting van een b. Men zou mogen 
verwachten in geval van een d ten minste een deel van de derde verticale ‘poot’ te hebben aangetroffen, 
ondanks de verbrokkelde staat van het laatste gedeelte van deze regel.

134 s.b. Parker (1988, 143).
135 Mesopotamische teksten melden handelingen die werden voltrokken aan pasgeborenen en waarmee 

de plaats van de pasgeborenen in de maatschappij en familie werd vastgelegd. het is wellicht niet zon-
der betekenis dat ktu 1.23.54 ook špš noemt, de zon, die als godheid, volgens Mesopotamische teksten, 
nauw verbonden was met het bepalen van het levenslot. in Mesopotamische teksten komt de uitdruk-
king die vertaald kan worden weergegeven als ‘de zon zien’ voor als equivalent van geboren worden. 
Zie s. laribi glaudel (2014, 222-225).

136 uit Mesopotamië en anatolië zijn voorschriften bekend voor een ritueel kort na de geboorte, waardoor 
de mannelijkheid of vrouwelijkheid van de pasgeborene werd vastgelegd. De pasgeborene kon niet 
ontkomen aan het ‘lot’. Zie ook k. van der toorn (1994, 19-22). een dergelijk ritueel kan mogelijk ook 
binnen het pantheon in ugarit een rol hebben gespeeld, al ontbreken duidelijke aanwijzingen hiervoor 
in de ons nu ter beschikking staande teksten.
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de hemelsferen waar goden geacht worden zich veelal op te houden. 
een rituele context voor ktu 1.23.54, zoals door enkelen wordt aangeno-

men, lijkt niet waarschijnlijk. Met deze conclusie is tevens aangegeven dat 
het niet voor de hand ligt om met enige mate van zekerheid rbt te verbinden 
met sjapsju of eventueel aṯiratu. Mogelijk gaat het om een plaatsaanduiding 
in regel 54 of een algemene astrale aanduiding van ilu’s godengezin, en wil 
vooral aangegeven zijn dat de pasgeborenen een goddelijke status of natuur 
ontvangen.137  

 
3.3.2 ym 

nadat we het gebruik van het eerste element uit het epitheton rbt aṯrt ym heb-
ben besproken, richten we onze blik nu op het laatste element: ym. ym kan 
binnen de ugaritische teksten zowel ‘dag’, als ‘zee’, als de godheid Jammu 
aanduiden. in de meeste gevallen is het de context die helderheid geeft over 
de exacte betekenis ervan. vertalingen van de diverse tekstplaats laten dan 
ook weinig variatie zien. 

De vertaalmogelijkheden die het woord zelf biedt, zorgen wel voor pro-
blemen bij de uitdrukking rbt aṯrt ym. Zo wordt ym in deze uitdrukking wel 
weergegeven als ‘zee’. anderen geven voorkeur aan de vertaling als ‘dag’, 
en ten slotte zijn er voorstellen om in deze uitdrukking een verwijzing naar 
de god Jammu te zien. 

het lijkt weinig zinvol per tekstsoort een analyse te maken voor het woord 
ym, zoals in het voorafgaande is gedaan. De discussie is slechts van belang 
in zoverre ym in de uitdrukking rbt aṯrt ym voorkomt. Meer voor de hand lig-
gend lijkt het om de bespreking van ym te structureren volgens de voorge-
stelde vertalingen. een al te scherpe scheiding tussen het gebruik en de 
betekenis van de afzonderlijke woorden uit rbt aṯrt ym enerzijds, en hun ge-
bruik en betekenis in onderlinge samenhang anderzijds kan niet altijd worden 
gemaakt, en dus zal enige overlap in de bespreking niet te voorkomen zijn. 

achtereenvolgens komen nu aan de orde ym als zee in paragraaf 3.3.2.1, 
ym als dag in paragraaf 3.3.2.2 en ten slotte ym als Jammu in paragraaf 3.3.2.3. 

 
3.3.2.1      ym als zee 

M.s. smith en W.t. Pitard vertalen genoemde uitdrukking als ‘lady athirat 
of the sea’.138 enigszins in lijn met deze vertaling zijn voorstellen waarbij ym 

137 f. rochberg concludeert dat voor Mesopotamië verwijzing naar de goden als sterren vooral betrekking 
heeft op de immanente natuur van de goden. Personificatie van de sterren drukt dan vooral de imma-
nentie van de goden uit. Zie f. rochberg (2009, 90).

138 in deze zelfde lijn vertalen ook s.b. Parker (1997), M.c.a. korpel (2001), r.J. Pettey (1990), en f.M. 
cross (1997 (oorspronkelijke editie 1973), 184), s.a. Wiggins (1993) en D. Pardee (1997a, 253).
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eveneens is vertaald als zee, maar waarbij aṯrt als een werkwoordsvorm 
wordt opgevat. Zo ziet n. Wyatt het voorstel van W.f. albright om te vertalen 
‘the lady who treats on the sea [-dragon]’ als zeer plausibel en veronderstelt 
hierachter een verwijzing naar een mythische overwinning van een zeemon-
ster door aṯiratu, waarnaar, in zijn optiek, kan zijn verwezen in ktu 
1.6.vi.45-52. van belang in deze vertaling is voor n. Wyatt de identificatie 
tussen aṯiratu en de godin sjapsju in de zojuist genoemde tekst. hiervoor be-
roept hij zich op enkele teksten uit zowel egypte als Mesopotamië.139  

D. Pardee laat zien dat de vocalisatie van aṯiratu als actief participium een 
lange klinker aan het begin zou hebben vereist, die niet terug te vinden is.140 
ook het zelfstandig voorkomen van de naam aṯiratu pleit tegen een verbale 
interpretatie ervan. Daarnaast hebben ook anderen diverse bezwaren naar 
voren gebracht tegen deze vertaling. J.c. de Moor meent dat bij een verbale 
interpretatie van aṯrt het aanvullende ym tot de oorspronkelijke naam moet 
hebben behoord, hetgeen niet te bewijzen is.141 b. Margalit gaat er van uit dat 
aṯrt, en ook het hebreeuwse ʾ ašērā, een zelfstandig naamwoord is dat – althans 
wat de Masoretische vocalisatie betreft – een mengvorm kan zijn van *ʾaṯrat 
en *ʾāṯirat, en de verbale betekenis heeft van ‘die-volgt-in-het-voetspoor-van-
de-echtgenoot’.142 noch de betekenis, noch de constructie van een mengvorm 
zijn aan te tonen. Wanneer aṯrt als verbale vorm dient te worden geïnterpre-
teerd, blijkt het vrijwel onmogelijk de exacte betekenis van het werkwoord 
ʾṯr te achterhalen. binger laat diverse opties de revue passeren, en concludeert 
dat slechts enkelen hiervan verder in de discussie zijn gebruikt, maar dat an-
dere betekenissen nog niet zijn overwogen. Daarbij komt ook de discussie, 
volgens binger, of aṯrt een titel of naam is binnen de ugaritische godsdienst, 
of mogelijk zelfs beide binnen verschillende perioden van de ontwikkeling 
van ugarits religie.143 

binnen het kader van deze studie kan niet op alle argumenten uitgebreid 
worden ingegaan. Wel is duidelijk dat de relatie tussen aṯiratu en de zee als 
een godin die op de zee treedt of deze vertrapt op meerdere problemen stuit. 
Daarbij komt dat deze vertalingen geen verklaring vinden of zoeken voor het 
uitsluitend voorkomen van genoemde uitdrukking binnen de zogeheten 
baʿlu-mythe.  

139 n. Wyatt (2005a, 18-21). in een eerder werk vertaalt Wyatt ym met ‘Yam’. n. Wyatt (1998).
140 D. Pardee (1997a, 253, voetnoot 98).
141 J.c. de Moor (1973, 473). overigens gaat J.c. de Moor in zijn eerdere werk uit 1971 wel uit van een 
relatie tussen de godin en de zee, onder een instemmende vermelding in een voetnoot van een verbale 
interpretatie van de vorm aṯrt. J.c. de Moor (1971, 145, noot 7).

142 b. Margalit (1990, 269).
143 t. binger (1997, 142-148).
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De vertaling van ym als zee binnen de uitdrukking rbt aṯrt ym steunt onder 
meer op de beschrijving van aṯiratu in ktu 1.4.ii.3-11. in deze tekst wordt 
aṯiratu aangetroffen in haar mogelijk dagelijkse bezigheden, die onder meer 
het doen van de was omvatten en het koken van eten. Zij is met haar kleding 
bezig bij de zee. Daarnaast wordt in 1.4.ii.31 haar knecht aangeduid als dgy 
aṯrt ‘visser van aṯiratu’. terecht merkt t. binger op dat er voor de beginscène 
van ktu 1.4.ii.3-11 oneindig veel mogelijke interpretaties kunnen worden 
gegeven.144 veelal wordt gedacht dat aṯiratu de was doet, of dat ze zichzelf 
baadt in de zee.145 naast deze opties zou ook gedacht kunnen worden aan 
een scène waarin aṯiratu een doek weeft dat vervolgens geverfd wordt en 
waarmee ze zich wil tooien voor ilu om hem daarmee te eren of gunstig te 
stemmen.146 P.J. king & l.e. stager laten zien dat ugarit bekend was om het 
verven van kleden, waarbij veelvuldig gebruik werd gemaakt van schelpen 
die, na te zijn gebroken, in een zoutoplossing werden gekookt. Dit proces ver-
eiste veel water voor het spoelen van de geverfde stoffen.147 W.h. van soldt 
wijst op de vondst van een kookpot met daarin schelpen in de haven van 
ugarit, dat zou kunnen wijzen op het verven van stoffen.148 t. binger benoemt 
de mogelijkheid dat het in genoemde tekst zou gaan om aṯiratu die een stof 
verft, maar kiest ervoor om deze tekst als een opsomming van kwaliteiten 
van een deugdzame vrouw te zien. het zijn juist deze kwaliteiten die haar 
de geschikte persoon maken voor ʿanatu en baʿlu om het verzoek tot toe-
stemming voor de bouw van een paleis voor baʿlu met succes bij ilu te bren-
gen. hier echter een catalogus van deugden veronderstellen is gezien de 
omschrijving van haar helper als visser in regel 31 niet waarschijnlijk. Wan-
neer er een scène wordt verondersteld van weven en verven, krijgt ook de 
visser zijn plek. Deze heeft als taak de vele voor dit doel benodigde schelpen 

144 t. binger (1997, 66). over de problemen in de volgorde van de regels 5-7 zie met name M.s. smith en 
W.t. Pitard (2009, 442-445).

145 voor verschillende interpretaties van deze tekst zie het overzicht van t. binger (1997, 64-73).
146 een exacte vertaling voor tʿpp in regel 10 is moeilijk te geven, maar kan als synoniem worden opgevat 
van tġẓy in regel 12, dat doorgaans met ‘geven van geschenken’ wordt vertaald, zie g. del olmo lete 
en J. sanmartín (2004, 328), maar wel met de betekenis van het daardoor zoeken van een gunst van een 
godheid of het omkopen van deze. Zie ook J.c. de Moor en k. spronk (1987), en J.c. de Moor (1987, 
47). het maken van kleden om een godheid mee gunstig te stemmen, is mogelijk ook te vinden in 2 
koningen 23.7, waar vrouwen in de tempel stoffen weven voor asjera. overigens is hierbij door onder 
meer e. Würthwein (1984, 457), r.J. Pettey (1990, 136-139)  en s.a. Wiggins (1993, 47-49) wel gedacht 
aan een eufemisme voor seksuele omgang. Deze interpretatie lijkt niet te kunnen worden volgehouden. 
Zie van Dorp (1991, 150-151), t. binger (1997, 116-120) en W.g. Dever (2005, 216-217). ook J.M. hadley 
denkt niet aan een eufemistische omschrijving van seksuele handelingen in 2 koningen 23.7 (2000, 74).

147 P.J. king en l.e. stager (2001, 152-162).
148 W.h. van soldt (1990). v. Matoïan en J.P. vita waarschuwen er echter voor dat er nog veel onderzoek 

moet worden verricht, alvorens een precieze reconstructie kan worden gemaakt van het verven van 
stoffen in ugarit. Wel duiden de vondsten erop dat op uitgebreide schaal stoffen geverfd werden. v. 
Matoïan en J.P. vita (2009, 490-93) en v. Matoïan en J.P. vita (2014).
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te vangen op de rotsen van de levantijnse kust. het lijkt er sterk op dat deze 
scène niet tot doel heeft een relatie te leggen tussen de godin aṯiratu enerzijds 
en de zee anderzijds. eerder schildert de tekst een tafereel van de godin die 
kleding weeft en verft en zich daarmee mogelijk wil tooien voor ilu, haar 
man.149 

 
3.3.2.2      ym als dag 

We bezien de mogelijkheid dat ym de betekenis ‘dag’ heeft in de uitdrukking  
rbt aṯrt ym. t. binger meent de uitdrukking rbt aṯrt ym het best te kunnen ver-
talen als ‘lady asherah of the Day’. Zij geeft zelf overigens toe dat het bewijs 
hiervoor niet overtuigend is. toch is volgens t. binger deze visie te verdedi-
gen. binger wijst ondanks door haar erkende moeilijkheden bij de interpre-
tatie van de tekst op onder meer ktu 1.23.23-27.150 

 
23  iqran . ilm nʿmm laat mij de goedgunstige goden uitnodigen,  
      [. agzrym . bn] ym [de uitgehongerden van een dag, de zonen] 

van een dag, 
24  ynqm . b ap zd . aṯrt .[ ] zij die zuigen aan de tepel(s) van de 

borst(en) van aṯiratu… 
25  špš . mṣprt dlthm  sjapsju is het die zorgt voor hun zwakte, 
26  [     ] w ġnbm [      ] en druiven. 
      šlm . ʿrbm . ṯnnm vrede aan die binnenkomen, de boogdra-

gers,151 
27  hlkm . b dbḥ nʿmt die komen met een offer/offers van dank. 
 

149 De vraag of aṯiratu op grond van deze scène godin voor of eventueel beschermvrouw is geworden 
van weefsters, zoals s. ackerman voorstelt, hoeft hier niet beantwoord te worden. helaas wordt er in 
haar artikel geen aandacht geschonken aan de wijze waarop aṯiratu wordt aangesproken, of de plaats 
waar de beschreven handeling wordt verricht. s. ackerman (2008).

150 t. binger (1997, 45-47). binger is erg terughoudend in het reconstrueren van de ugaritische tekst, waar-
door ook haar vertaling minder vloeiend is. Zelf noteert ze de volgende tekst met vertaling: 

23. iqran.i<l>m.nʿmn i call upon the gracious gods 
      <  .bn> ym <         ><sons> of the day 
24. ynqm.bap zd.aṯrt who suck the tip of ahserah’s breast 
      <                     > <who suck ???> 
25. špš.mṣprt.dlthm< > špš … 
26. wġnbm and their grapes (??). 
      šlm.ʿrbm.ṯn<nm> peace (with) the cult-functionaries (and) the soldi<ers> 
27. hlkm.bdbḥ nʿmt those bringing good sacrifice.

151 De vertaling van ʿrbm . ṯnnm is erg onzeker. g. del olmo lete en J. sanmartín geven als mogelijke ver-
taling ‘officiants and (escort of) archers’, maar voorzien deze tevens van een vraagteken. J.c. de Moor 
vertaalt ‘bedouin-warriors’ en ‘life-guard’. M.s. smith geeft het weer als ‘enterers and guards’. Zie g. 
del olmo lete en J. sanmartín (2004, 923), J.c. de Moor (1987, 122) en M.s. smith (2006, 64).
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in deze tekst zou špš in regel 25 parallel kunnen staan aan aṯrt uit regel 24. 
Dit parallellisme zou erop kunnen wijzen dat aṯiratu een godin is met solaire 
connotaties. als godin met solaire connotaties mag zij volgens t. binger ‘lady 
asherah of the Day’ heten. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat regel 
24 een lacune bevat van tussen de 6 en 8 letters. verder lijkt het niet vast te 
staan dat er in de regels 24 en 25 sprake is van parallellisme. Wel kan er een 
zekere mate van overeenkomst worden gezien tussen aṯiratu’s rol als voed-
ster van de pasgeborenen en sjapsju als degene die zorgt voor de zwakte van 
de pasgeboren goden. De zwakte waarover in regel 25 wordt gesproken kan 
zeker het gevolg zijn van honger. aṯiratu’s voedsterrol komt in de tricolon 
dat de regels 23-24 omvat naar voren, terwijl sjapsju in de daarop aanslui-
tende bicolon wordt vermeld. of de overeenkomst in functie die mag worden 
verondersteld tussen aṯiratu en sjapsju tevens een overeenkomst in identiteit 
tussen de genoemde godinnen impliceert, is zeer de vraag, en kan op grond 
van ktu 1.23.23-27 niet worden vastgesteld. grammaticaal gezien worden 
beide godinnen op een ander niveau gesteld. sjapsju is het subject van de zin, 
en wordt voorzien van een bijstelling, terwijl aṯiratu slechts in een bijstelling 
wordt vermeld. 

verder wijst t. binger ter ondersteuning van de door haar verdedigde ver-
taling van rbt aṯrt ym als ‘lady asherah of the Day’ op ktu 1.12.i.14b-17a, 
waarin mogelijk Jarichu parallel aan aṯrt staat als de maan tegenover een 
godin met mogelijke solaire connotatie. tenslotte zoekt binger in mythisch 
materiaal uit assyrië aanwijzingen dat het niet onmogelijk is dat een maan-
god en een zonnegod elkaar huwen.152  

t. bingers theorie vraagt veel indirect bewijs en is niet overtuigend. We 
concluderen dat de aanwijzingen voor de vertaling van ym met dag, als so-
laire connotatie van de godin aṯrt uitermate mager is, en niet zonder meer 
kan worden overgenomen. 

W.g.e. Watson gaat eveneens uit van de vertaling ‘dag’ voor ym in de uit-
drukking rbt aṯrt ym, en stelt de vraag hoe de relatie tussen de godin en de 
dag kan worden voorgesteld. onder verwijzing naar de godin ašratum, de 
vrouw van de godheid amurru, in een oud-babylonische hymne voor 
amurru153 stelt hij voor aṯiratu te zien als de godin die het lot bepaalt. in 
genoemde hymne wordt ašratum be-le-et ši-ma-tim  genoemd, dat vertaald 
kan worden als ‘mistress of fates’. Parallel aan dit epitheton van ašratum 
is aṯiratu’s epitheton aṯrt ym te interpreteren als ‘zij die de dag bepaalt’. 
vervolgens is het de vraag in welke zin aṯiratu de dag bepaalt. Deze dag 

152 t. binger (1997, 42-50).
153 gepubliceerd door o.r. gurney (1989, 15-19).
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kan de dag van het noodlot zijn, of de dag van de dood en bestemming.154 
overigens dient wel te worden opgemerkt dat Watsons vergelijk tussen 

ašratum en aṯiratu mede afhangt van de reconstructie van genoemde hymne 
voor amurru. Juist het deel van de tekst dat ašratum noemt, is zeer fragmen-
tarisch bewaard gebleven. regel 25 en 26 luiden: 

 
be-le-e[t] ši-ma-tim x  x  x [… mistress of fates...155 
aš-ra-t[um ši?]ma-tim x  x  x  x  x  x ar ši x[… ashratum of fates... 
 

W.g.e. Watson wijst verder op ktu 1.17.vi.35-36 waar aṯryt parallel staat aan 
uḫryt. Zijn vertaling van deze tekst luidt: 

 
mt. uḫryt. mh yqḥ Man as destiny what does he get? 
mh. yqḥ. mt. aṯryt What does a man get as allocation? 
 

aṯryt is in deze tekst het noodlot dat de mens overkomt. Watson merkt verder 
op dat de stam aṯr in de uitdrukking rbt aṯrt ym in ktu 1.4.i.22-23 parallel 
staat aan qnyt ilm en suggereert de mogelijkheid dat deze laatste uitdrukking 
het equivalent is van de uitdrukking bāniat šīmāti die in de tekst atrachasis 
iii vi 47 wordt gebruikt als aanduiding voor de geboortegodin.156 Wanneer 
Watson daarmee gelijk heeft, dan zou qnyt ilm eerder weergegeven moeten 
worden als ‘godin die (de mensheid) schept’ en niet zozeer als ‘voortbrengster 
van de goden’, zoals veelal wordt aangenomen.157 De godin die (de mensheid) 
schept lijkt in Watsons visie ook degene te zijn die het lot (van de mensheid) 
bepaalt. Deze betekenis moet dan ook verondersteld kunnen worden aanwe-
zig te zijn in het aan qnyt ilm parallel gebruikte rbt aṯrt ym. 

in een eerder door W.g.e. Watson geschreven artikel lijkt de inkleuring van 
aṯryt strakker omlijnd, maar daarmee ook negatiever. op grond van een in ktu 
1.17.vi 35-38 gevonden chiasme, staat aṯryt op indirecte wijze parallel aan mt. 
in de door Watson aangebrachte indeling staan uḫryt en aṯryt uit regel 35 en 36 
aan elkaar parallel. vervolgens onderscheidt Watson een chiasme in de regels 

154 W.g.e. Watson (1993).
155 vertaling o.r. gurney (1989, 17). De aansluitende regels 27-38 zijn dermate gebroken dat zij niet ver-
taald kunnen worden.

156 voor een uitgave van deze tekst, zie W.g. lambert en a.r. Millard (1969). Wel is er discussie over de 
juiste vertaling en betekenis van bāniat šīmāti, dat door lambert en Millard wordt vertaald met ‘creatress 
of destinies’, terwijl s. Dalley kiest voor ‘who decrees destinies’. Dalley merkt op dat het hierbij niet 
gaat om het bepalen van de dag van de dood, zoals wel is aangenomen door lambert, maar om het 
toekennen van categorieën van onvruchtbaarheid om te voorkomen dat de aarde overbevolkt zal raken 
in de toekomst. s. Dalley (1989, 38, voetnoot 44). 

157 W.g.e. Watson (1993, 433).
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35-38, waardoor mt uit regel 38 parallel aan uḫryt uit regel 35 komt te staan.158  
Waar Watson lijkt uit te gaan van een en dezelfde stam aṯr waarmee hij 

zowel aṯryt in ktu 1.17.vi.35-36 als aṯrt in de uitdrukking rbt aṯrt ym wil ver-
klaren, postuleren g. del olmo lete en J. sanmartín echter voor aṯryt een stam 
aṯrt (i), terwijl aṯrt in de zin van de godin verbonden wordt met aṯrt (ii).159 in 
dat geval is er slechts sprake van een fonetische gelijkenis, en is er geen ety-
mologische relatie, waardoor het voorstel van Watson om aṯrt ym te vertalen 
als ‘zij die het lot bepaalt’ wordt verzwakt.  

Daarbij komt dat ook de opbouw en exacte vertaling niet geheel duidelijk 
zijn. Zo deelt b. Margalit ktu 1.17.vi.34-36 anders in en vertaalt160: 

 
al . tšrgn . y btltm tell me no tales, o Maiden;  
dm . l ġzr šrgk . ḫḫm . for to a hero your tales are (like) thorns,  
mm161 . uḫryt a spiked-shaft (in) the posterior 
 
mh . yqḥ What taketh one? 
mh . yqḥ mt. aṯryt What taketh a man as a souvenir (of life)?162 

 
in b. Margalits visie vormen de hierop volgende zinnen, waarin gesproken 
wordt over bepleisterde schedels, een verwijzing naar een neolithische be-
grafenisgewoonte in onder meer de Jordaanvallei. een verklaring voor het 
vermelden van deze oude gewoonte in een relatief jonge tekst, kan gelegen 
zijn in het feit dat neolithische graven redelijk dicht aan het oppervlak zijn 
teruggevonden door archeologen, en men ervan uit mag gaan dat ook in de 
late bronstijd zulke graven kunnen zijn gevonden. Daarnaast wijst b. Margalit 
op meerdere archaïserende tendensen binnen de aqhat-legende.163  

een voorstelling van de godin aṯiratu als degene die de dag bepaalt, lijkt 
niet zonder tegenspraak te zijn. in ieder geval is noch Watsons voorgestelde 
etymologie voor aṯrt, noch zijn indeling en vertaling van ktu 1.17.vi.35vv 
onomstreden. 

158 W.g.e. Watson (1988, 187-89).
159 g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 128-129).
160 b. Margalit (1989, 151).
161 ktu3 leest hier mt. Margalit meent dat ktu3 de ugaritische tekst op dit punt, in navolging van vele 
anderen, emendeert door mm . uḫryt parallel te lezen aan mt . aṯryt. Margalit zelf kiest er voor om op 
grond van een prosodische analyse van de tekst mm uḫrt parallel te lezen aan (lġzr.) šrgk . ḫḫm. Zie b. 
Margalit (1989, 313-315).

162 in een later artikel meldt b. Margalit dat het bij aṯryt gaat om een soort voetstap in het zand, dat wat 
overblijft nadat men is vertrokken. hieronder vallen op figuratieve wijze ook de bepleisterde schedels, 
die in ktu 1.17.vi.33vv. worden genoemd, als voetstappen in het zand des tijds. b. Margalit (1990, 
273-274). 

163 b. Margalit (1989, 151 en 305-310).
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We concluderen dat overtuigende aanwijzingen om ym binnen de uitdruk-
king rbt aṯrt ym te vertalen als ‘dag’ niet aanwezig zijn.  

 
3.3.2.3      ym als Jammu 

ten slotte kan binnen de uitdrukking rbt aṯrt ym een mogelijke relatie tussen 
aṯiratu en Jammu worden verondersteld. s.a. Wiggins wijst op deze moge-
lijke relatie, mede op grond van ktu 1.1.iv.14-15.164 De tekst hiervan is reeds 
weergegeven in paragraaf 3.2.4.1.  

ktu 1.1.iv.13-19 meldt een ceremonie waarbij ilu Jammu zijn naam geeft. 
M.s. smith laat zien dat een superieur door het geven van een naam aan een 
inferieur deze met een taak kon belasten. Daarnaast brengt de in deze passage 
voorkomende uitdrukking ‘mijn zoon’ ons bij een goddelijke aanneming van 
een koninklijke figuur.165 Daarmee komt een interpretatie van deze passage 
als intronisatie in beeld.  

in de huidige tekst wordt het epitheton ilt gereconstrueerd in regel 15. 
Daarmee is zeer waarschijnlijk aṯiratu betrokken bij de ceremonie waarin 
Jammu zijn naam ontvangt, en tevens ilu’s zoon wordt genoemd. in para-
graaf 3.2.4.1 werd reeds aangegeven dat het zeer wel mogelijk is dat aṯiratu 
bij deze plechtigheid betrokken is geweest. binnen het vervolg van de baʿlu-
mythe komt de uitdrukking rbt aṯrt ym voor in het kader van het verzoek van 
baʿlu tot de bouw van een paleis en de benoeming van een opvolger voor 
baʿlu in ktu 1.6. De vermelding van ym als verwijzing naar de god Jammu 
in deze titel zou dan ook heel goed een literair motief kunnen zijn, waarmee 
het voor de hoorder/lezer vooralsnog onduidelijk blijft waar aṯiratu’s loyali-
teit zal blijken te liggen. Wanneer met g. del olmo lete en n. Wyatt kan wor-
den aangenomen dat ktu 1.1.iv.13vv een intronisatie beschrijft,166 is het 
duidelijk naar wie ilu’s voorkeur uitgaat.167 Met nadruk wordt Jammu zijn 
zoon genoemd, een opmerking die te begrijpen is in het licht van de gewoonte 
binnen ugarit dat de koning de troonsopvolger benoemt, en documenten 
waarbinnen de regerend vorst samen met diens vader wordt genoemd.168 

164 s.a. Wiggins (1993, 29-35).
165 M.s. smith (1994, 148-150).
166 g. del olmo lete (1981, 100-101) en n. Wyatt (1998, 47, voetnoot 50).
167 D. Pardee noemt wel de mogelijkheid van een intronisatie, maar is van mening dat de slechte staat van 

de tablet en het ontbreken van grote delen van de tekst, het onmogelijk maken aan deze tekst stellige 
conclusies te verbinden (1997a, 244, voetnoot 32). 
De nadruk ligt volgens M.s. smith (1994, 148-152) in genoemde regels vooral op de opdracht die Jammu 
krijgt om de stormgod te vernietigen en baʿlu van zijn troon te stoten. Daarna zal Jammu het koning-
schap op zich nemen. in deze visie is er nog niet direct sprake van een intronisatie, al ligt zij wel in het 
verlengde van de aan Jammu gegeven opdracht.

168 Zie M. heltzer (1982, 178-179, 184-185). helaas worden geen voorbeelden van teksten gegeven waarin 
de regerend vorst samen met diens vader wordt genoemd.
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Wanneer ilu’s voorkeur bij Jammu ligt, mag worden aangenomen dat ook 
aṯiratu’s voorkeur bij hem zal liggen, een voorkeur die mogelijk ook in haar 
epitheton terug te vinden is. in het vervolg van de baʿlu-mythe zal baʿlu 
pogen aṯiratu voor zich in te winnen. De geschenken die aṯiratu worden aan-
geboden zullen zeker in dit licht moeten worden begrepen.  

opvallend is dat aṯiratu in de baʿlu-mythe zowel voorkomt onder de 
naam aṯrt, alsook onder haar meest uitgebreide aanduiding rbt aṯrt ym. uDb 
geeft 22 vermeldingen van een zelfstandig gebruik van aṯrt binnen de mythi-
sche teksten ktu 1.1-ktu 1.6, en eveneens 22 meldingen voor aṯrt in het epi-
theton rbt aṯrt ym. 

Wat betreft het gebruikt van aṯrt kan worden vastgesteld dat aṯrt enkele 
malen als subject in een hoofdzin wordt gebruikt. Zo ziet aṯiratu baʿlu komen 
(ktu 1.4.ii.13), en ziet ze het goud en zilver dat baʿlu en ʿ anatu meebrengen 
(ktu 1.4.ii.26). verder wordt aṯrt in een bijzin genoemd in ktu 1.3.i.15, 
waarin baʿlu een beker krijgt aangeboden die aṯiratu niet mag zien.169 als 
direct object wordt zij vermeld in ktu 1.3.v.36, en in het gelijkluidende ktu 
1.4.i.6-7 (deels gereconstrueerd), ktu 1.4.iv.49 en een zeer waarschijnlijke re-
constructie in ktu 1.3.iv tussen de regels 46 en 47, waar baʿlu’s klacht wordt 
weergegeven.170  

in deze vier laatstgenoemde teksten wordt van baʿlu gezegd dat hij de 
godin aṯiratu en haar kinderen roept (ṣḥ, zie ook het hebreeuwse צוח). Wan-
neer we nu de klacht van baʿlu nader onderzoeken, valt op dat er telkens een 
afwisseling wordt gemaakt tussen ilu (of ook ilm) en aṯiratu. in de aanhef 
van deze klacht wordt in de eerste colon van de bicolon allereerst ilu ge-
noemd, die zijn epitheton stier draagt. een epitheton ontbreekt echter bij de 
vermelding van aṯiratu bij haar vermelding in de eerste colon van de bicolon. 
verder wordt ilu de vader genoemd van baʿlu, terwijl aṯiratu wordt verbon-
den met haar kinderen. onderstaande tekst, ktu 1.3.v.35-37 maakt het bo-
venstaande zichtbaar. 

 
35  any . l yṣḥ . ṯr . il . abh Met droefheid riep hij de stier, ilu, zijn vader, 
      il . (36) mlk . d yknnh ilu, de koning, die hem had geschapen. 
      yṣḥ . aṯrt w bnh . hij riep aṯiratu en haar zonen, 
      ilt . w ṣbrt . aryh de godin en de clan van haar familie 
 

aṯiratu wordt hier dan weliswaar uitdrukkelijk genoemd, maar lijkt toch niet 

169 voor aanduiding van de frase ltʿn aṯrt als bijzin, zie c. gordon (1998, 125) en s. segert (1984, 119).
170 voor de reconstructie van ktu 1.3.iv.46-47 op grond van ktu 1.3.v.36-37 zie M.s. smith en W.t. Pitard 

(2009, 287).
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voor baʿlu van zodanige betekenis te zijn dat één van haar epitheta hier ge-
noemd dient te worden. in de tweede regel wordt van ilu gezegd dat hij de 
koning is die hem (baʿlu) heeft geschapen. in de tweede regel over aṯiratu 
wordt haar epitheton ilt gebruikt en wordt ze verbonden met de clan van haar 
familie.171 ilu heeft een actieve rol in zijn aanspraak als degene die baʿlu heeft 
geschapen, terwijl aṯiratu passief slechts binnen haar clan wordt geplaatst. 

De relatie met haar kinderen wordt op verschillende plaatsen onderstreept. 
Zo luidt de klacht van baʿlu dat hij geen paleis (ḥẓr) heeft zoals de zonen van 
aṯiratu, een algemene aanduiding voor de goden van het ugaritisch pan-
theon.172 in min of meer dezelfde woorden wordt aṯiratu genoemd met haar 
kinderen in ktu 1.3.v.4. in alle gevallen waar de wens van baʿlu om toe-
stemming voor de bouw van een paleis is vermeld, wordt in deze vaststaande 
bewoording aṯiratu verbonden met haar kinderen en heeft zij een zeer pas-
sieve rol. haar passieve moederrol komt ook naar voren in ktu 1.6.v.1, waar 
baʿlu haar zeventig zonen uitnodigt voor een banket. in deze minder vrien-
delijke context grijpt baʿlu de goden, opnieuw aangeduid als de zonen van 
aṯiratu. in ktu 1.6.i.40 meldt ʿ anatu aan ilu de dood van baʿlu en zegt daar-
bij dat aṯiratu en haar zonen zich kunnen verheugen, in de tweede colon aan-
geduid als ilt en haar familieclan. opnieuw echter is er sprake van passiviteit. 

ten slotte zet Qudsju-wa-amurru aṯiratu in ktu 1.4.iv.14 op de rug van 
een paard. in de toestemming die ilu verleent tot de bouw van een paleis voor 
baʿlu stelt ilu de retorische vraag of hijzelf aṯiratu’s slaaf is, of dat aṯiratu 
zelf slavin is in ktu 1.4.iv.59-61. een dubbele vraag die naar alle waarschijn-
lijkheid ironisch is bedoeld.173 ook in deze teksten is geen actieve rol voor 
aṯiratu weggelegd. 

171 voor het gebruik van het epitheton ilt binnen deze teksten zie paragraaf 3.2.4.
172 De interpretatie van de inhoud van de klacht van baʿlu in ktu 1.3.v.38-44, ktu 1.4.i.9-18, ktu 

1.4.iv.50-57 en de gereconstrueerde klacht in ktu 1.3.iv.47-53 levert de nodige problemen op. volgens 
onder meer Wyatt (1998, 83, voetnoot 60) wordt in de klacht zelf een lijst goden genoemd die wel een 
paleis hebben. baʿlu zou deze noemen om zo zijn eigen recht op een paleis te ondersteunen. ook J. 
tropper kiest voor deze interpretatie, en fundeert zijn visie door te wijzen op de structuur van de tekst, 
waar gesproken moet worden van een bicolon met een hexacolon, of een bicolon, aangevuld met een 
tricolon en tetracolon. De bicolon is te beschouwen als het opschrift, waarin w ʿn bt benadrukt wordt, 
terwijl dit moet worden aangevuld in het volgende colon. verder wijst hij op degene met wie de ver-
gelijking wordt gemaakt: in de eerste colon ingeleid met km, in de tweede colon met k, en ten slotte in 
de volgende cola aangeduid met een genitiefverbinding. Zie J. tropper (1995, 649-652). J.c. de Moor 
en k. spronk (1987, 14-15), g. del olmo lete (1981) en M.s. smith en W. Pitard (2009, 310 - 312) menen 
dat baʿlu bij ilu, zijn vader, inwoont, en dat zijn vrouwen bij de vrouw van ilu, aṯiratu, inwonen. J. 
tropper wijst deze interpretatie in zijn hierboven genoemde artikel op inhoudelijke argumenten af. in 
zijn optiek is het onmogelijk dat de godenzonen in ilu’s paleis, bij het ontspringen van de waterbron-
nen, inwonen. beide opties zijn grammaticaal gezien mogelijk en voor geen van beide is een doorslag-
gevend argument te vinden. in het kader van deze paragraaf hoeft hierin geen keuze te worden 
gemaakt.

173 M.s. smith en W.t. Pitard (2009, 525).
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tegen de achtergrond van dit gebruik van de naam aṯiratu in de baʿlu-
mythe kan de uitgebreide aanduiding van haar als rbt aṯrt ym wellicht beter 
worden begrepen. in de volgende teksten is zij nu het subject van de zin. in 
ktu 1.4.iv.1-2, 1.4.iv.40, 1.4.v.2 en 1.6.i.53 spreekt aṯiratu, nu rbt aṯrt ym ge-
noemd. in de eerstgenoemde tekst geeft de godin opdracht aan Qudsju-wa-
amurru om haar paard te zadelen, een opdracht die direct wordt uitgevoerd. 
in de tweede tekst is het aṯiratu die een pleidooi voert om baʿlu toestemming 
te verlenen tot het bouwen van een paleis, een pleidooi dat kennelijk ilu over-
tuigt, blijkens de daarna gegeven toestemming. het pleidooi is een herhaling 
van eerdere teksten, waaronder het directe verzoek van ʿanatu aan ilu in 
ktu 1.3.v.35-45. nu aṯiratu, hier aangeduid als rbt aṯrt ym, zich er echter voor 
inzet, vindt het verzoek klaarblijkelijk gehoor bij ilu.  

binnen de klacht, zoals deze door of voor baʿlu wordt uitgesproken, is het 
opvallend dat in de inleiding van de klacht ilu met zijn epitheta wordt aan-
gesproken, terwijl aṯiratu slechts bij haar naam wordt genoemd, samen met 
haar kinderen, zoals hierboven is beschreven. in de uitwerking van de klacht, 
lijkt deze situatie te zijn omgekeerd. het is nu ilu die zonder epitheta wordt 
genoemd terwijl aṯiratu als rbt aṯrt ym wordt aangeduid. het lijkt erop dat 
de schrijver van de baʿlu-mythe, ilimilku, zorgvuldig de epitheta kiest wan-
neer het aṯiratu betreft.174 het is juist op dit punt binnen de ontwikkeling van 

174 De invloed van ilimilku, die, blijkens de colofons in ktu 1.4.viii (reconstructie), ktu 1.6.vi.54 en ktu 
1.16.vi.59, zich presenteert als de schrijver (spr) van ten minste enkele van de mythische teksten uit 
ugarit, is moeilijk vast te stellen. omdat ilimilku de enige persoon is van wie bekend is dat hij op één 
of andere wijze als schrijver aan de vorming van deze tekst heeft bijgedragen, en mij geen redenen be-
kend zijn om op dit punt in de tekst invloed van eventueel andere schrijvers te veronderstellen, neem 
ik ilimilku als auteur van deze tekst, al is het niet onmogelijk dat hij een tekst heeft overgenomen 
waarin het gebruik van de epitheta al vast lag. De vermelding in ktu 1.6.vi.54 dat ilimilku leerling is 
van attanu, kan er op wijzen dat ook attanu invloed heeft gehad bij de uiteindelijke vormgeving van 
de tekst. Daar op dit moment de verhouding tussen ilimilku en attanu niet verder kan worden vast-
gesteld, en daarmee ook attanu’s invloed op of bijdrage aan de niet kan worden gepreciseerd, neem 
ik, met n.Wyatt, ilimilku als auteur van deze cyclus (2005c, 135). n. Wyatt gaat in het zojuist vermelde 
artikel ervan uit dat ilimilku voor wat de baʿlu-mythe betreft drie verschillende mythische verhalen 
heeft gecombineerd. in deze nu nieuw ontstane tekst is het thema, in Wyatts visie, de continuïteit van 
de ene troon ondanks diverse bezettingen van deze troon. Dit thema is volgens Wyatt ook terug te vin-
den in de kirta-compositie, eveneens afkomstig van ilimilku. blijkens het colofon van ktu 1.16 is ili-
milku ook de schrijver van deze tekst. De thematische overeenkomst tussen de verschillende teksten, 
leidt Wyatt onder meer af uit een vergelijking van de nasleep van de dood van baʿlu en die van de ge-
anticipeerde dood van kirta, in respectievelijk ktu 1.5.vi.3-5 en 26-28, ktu 1.6.ii.15-17 en ktu 
1.16.iii.2-4. in een later artikel doet n. Wyatt de suggestie dat de baʿlu-mythe door ilimilku is geschre-
ven ter gelegenheid van het huwelijk tussen niqmaddu iii-iv en de hettitische eḫli-nikkal. illimilku 
zou daarbij het onder de hettieten bekende Chaoskampf motief hebben gebruikt waaraan hij elementen 
uit de ugaritische koningsideologie zou hebben toegevoegd. n. Wyatt (2005c, 228). hoewel ilimilku’s 
invloed op de vormgeving, inhoud en betekenis van de door hem geschreven teksten zich moeilijk laat 
bewijzen, kan, mede in het licht van de door Wyatt gedane waarneming en algemene kennis van schrij-
verspraktijken in het oude nabije oosten, deze zeker niet worden uitgesloten. Zie voor in het oude 
nabije oosten onderscheiden werkwijzen van schrijvers voetnoot 20.
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het verhaal, waar aṯiratu haar invloed zal uitoefenen. Wanneer de godin 
wordt aangesproken als rbt aṯrt ym wordt inmenging van haar kant verwacht. 
Deze veronderstelling van het samengaan van haar activiteit en het gebruik 
van haar epitheta, kan ook een verklaring bieden voor de wijze waarop 
aṯiratu wordt aangeduid in ktu 1.3.vi.1-2 en ktu en ktu 1.4.i.21 waar ge-
sproken wordt over het maken van een geschenk voor aṯiratu. De vermel-
ding van haar naam inclusief de epitheta genereert bij de hoorder de 
verwachting dat aṯiratu actief zal deelnemen in de loop van het verhaal. De-
zelfde hoop zal ook baʿlu hebben gehad toen hij zijn boodschappers naar kô-
taru zond met het verzoek een geschenk voor aṯiratu te maken, alvorens haar 
met zijn klacht te benaderen. in ktu 1.4.iii.23-36 worden de geschenken aan 
aṯiratu aangeboden, waar zij opnieuw wordt aangeduid als rbt aṯrt ym.  

M. liverani onderscheidt binnen de diplomatie van de late bronstijd een 
dubbele functie voor het aanbieden van geschenken: een redistributieve en 
een reciprocatieve functie.175 bij redistributief aanbieden van goederen ging 
het om het erkennen van de ander als hoger in rang. reciprocatief aanbieden 
van geschenken vergrootte binnen het kader van een wederkerige relatie juist 
het prestige van de gever en het aannemen ervan verplichtte de ontvanger 
tot het vervullen van een wederkerige dienst. binnen de huidige tekst blijft 
het in eerste instantie onduidelijk of de geschenken redistributief dan wel re-
ciprocatief zijn gebruikt en is het een uiting van onderwerping van baʿlu aan 
aṯiratu, of van het verplichten van aṯiratu tot het vervullen van een gunst 
voor baʿlu zelf. smith kiest voor een reciprocatief gebruik, al beargumenteert 
hij zijn keuze niet.176 overigens was het in geen geval zeker of de ontvanger 
daadwerkelijk de gever met een passende tegendaad zou vereren.177 Door het 
consequent gebruik van zowel rbt aṯrt ym in de klacht van baʿlu en de herha-
lingen ervan, creëert de schrijver een perspectief waarbij het voor de hoorder 
duidelijk wordt dat aṯiratu bij de oplossing van het probleem betrokken 
wordt. in dit licht lijkt de functie van de aangeboden geschenken voorname-
lijk reciprocatief te zijn. 

De uitdrukking rbt aṯrt ym komt enkele malen voor in ktu 1.6.i.44-47, waar 
ilu aṯiratu uitnodigt een opvolger te benoemen voor baʿlu, die immers dood 
is. ook hier constateren we een ontwikkeling in de verhaallijn, waar aṯiratu 

175  Zie M. liverani (1990, 205-217).
176  M.s. smith en W.t. Pitard (2009, 407-9).
177  e. Pfoh (2009, 366).
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actief bij is betrokken.178 De titel lijkt opnieuw haar activiteit en macht te be-
nadrukken. Door in haar titel het element ym op te nemen, kan mogelijk ge-
preludeerd zijn op aṯiratu’s actie ten gunste van Jammu. aṯiratu’s relatie met 
Jammu kan tevens verklaren waarom ʿanatu uitroept dat aṯiratu en haar 
zoons zich mogen verheugen nu baʿlu is gestorven. 

 
3.3.3 Voorlopige conclusies 

in voorgaande paragrafen zijn diverse interpretaties van de afzonderlijke 
delen van het epitheton rbt aṯrt ym, besproken. consensus over de betekenis 
van de afzonderlijke delen is tot op heden niet bereikt, evenmin als consensus 
over de betekenis van het samengestelde epitheton. in paragraaf 3.3.2.3 werd 
vastgesteld dat het samengestelde epitheton slechts binnen de mythische tek-
sten ktu 1.3-1.6 voorkomt. in genoemde paragraaf blijkt er een samenhang 
te bestaan tussen de ontwikkeling van de verhaallijn en het gebruikte epithe-
ton voor de godin aṯiratu.179 het gebruikte epitheton blijkt een instrument te 
zijn in de hand van de auteur om zowel vanuit het deelnemers- als het schrij-
versperspectief de lezer/hoorder vooralsnog in onzekerheid te laten over 
aṯiratu’s loyaliteit. Wanneer deze observatie juist is, zou het passend zijn om 
het epitheton rbt aṯrt ym te vertalen als: Dame aṯiratu, (die/moeder) van 
Jammu.  

 

3.4 QNYT ILM 
3.4.1 Teksten 

het epitheton qnyt ilm komt als zodanig uitsluitend voor in de mythische tek-
sten uit ugarit. in ktu 1.3.vi.2 komt het voor in parallellie met de uitdruk-
king rbt aṯrt ym, evenals in ktu 1.4.i.22, ktu 1.4.iii.25-26, ktu 1.4.iii.29-30, 
ktu 1.4.iii.34-35, ktu 1.4.iv.31-32. in alle gevallen is er, buiten ktu 1.4.iv.32 
om, een grote mate van overeenkomst in vocabulaire te constateren. Zo wordt 

178 h.J. Marsman stelt dat in de meeste gevallen het de koning zelf was die zijn opvolger aanwees. soms 
kon deze benoeming geschieden onder invloed van een van zijn vrouwen, die hiermee haar positie 
aan het hof probeerde te verbeteren. h.J. Marsman (2003, 357). of dit ook op ktu 1.6.i.44-47 geldt, is 
zeer de vraag. immers, het is ilu die uit eigener beweging zich wendt tot aṯiratu om haar te vragen 
een opvolger te noemen voor baʿlu. aṯiratu lijkt in ktu 1.6.i.44-47 minder actief dan Marsman mede 
op grond van deze tekst voor waar wil houden.

179 tot een vergelijkbare conclusie komt f. Jannidis op grond van analyse van enkele literaire teksten en 
secundaire studies. hij merkt op dat verwijzingen naar personages – in zijn terminologie hier ‘figuur’ 
genoemd – in narratieve teksten, worden bepaald door de communicatieve situatie van de sprekersin-
stantie. Jannidis laat zien dat verwijzingen naar figuren, waaronder namen en epitheta, niet in de eerste 
plaats samenhangen met de personage die door de narratieve tekst haar realiteit heeft gekregen, maar 
bepaald worden door het door de sprekersinstantie beoogde effect onder de (model)lezers of hoorders. 
f. Jannidis (2004, 147). 
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het substantivum of verbum mgn (vergasten op) gebruikt in combinatie met 
rbt aṯrt ym, terwijl qnyt ilm wordt verbonden met het zelfstandig naamwoord 
mġẓ (geschenk) of het werkwoord ġẓy (een gunst zoeken van).  

De meeste vertalingen zoeken de betekenis van de genoemde passages in 
het aanbieden van geschenken om de hogere goden gunstig voor zich te stem-
men en hen te winnen om het verzoek van baʿlu tot de bouw van een paleis 
te steunen. volgens n. Wyatt behoort het tot de standaard procedures van 
het hof om tussenpersonen in te schakelen, en zo toegang te krijgen tot ilu.180 
in deze visie is het minder van belang aṯiratu te overtuigen van de noodzaak 
van de bouw van het paleis. slechts haar rol als tussenpersoon is dan van be-
lang.181 aṯiratu lijkt echter rondom de besluitvorming inzake baʿlu’s verzoek 
tot toestemming voor de bouw van een paleis een grotere rol te zijn toege-
dacht. Met name aṯiratu’s commentaar na de door ilu verleende toestemming 
(ktu 1.4.v.1-19), kan doen vermoeden dat haar rol groter mag worden geacht 
te zijn dan uitsluitend die van tussenpersoon.  

M. o’connor laat zien dat mgn verbaal wordt gebruikt samen met de verba 
ʿpp en ġẓy die mede op grond van verwantschap tussen het eerstgenoemde 
werkwoord en het arabisch ʿfy, het ‘neerslaan van de ogen voor een superi-
eur voorafgaand aan het doen van een verzoek’ betekenen. Duidelijk is de 
uitdrukking van afhankelijkheid ten opzichte van degene bij wie hulp wordt 
gezocht. eenzelfde afhankelijkheid wordt tevens uitgedrukt in het nominaal 
gebruik van mgn.182 De gebruikte titels voor de godin aṯiratu mogen geacht 
worden haar unieke positie te onderstrepen. Dit betekent dat aṯiratu hiermee 
meer is dan slechts een tussenpersoon en dat het van belang is haar toestem-
ming te verkrijgen. 

gegeven vertalingen van qnyt ilm leveren een gevarieerd beeld op. veelal 
wordt qnyt in verband gebracht met het semitische werkwoord qnh waaraan 
de betekenis ‘voortplanten’ wordt toegekend.183 n. Wyatt vertaalt qnyt om 
stilistische redenen met ‘moeder’.184 vergelijking met de griekse mythologie 
en enuma eliš, doet t. binger vermoeden dat de titel qnyt ilm duidelijk maakt 
dat juist aṯiratu de goden schiep en daarmee de schepping van de wereld

180 n. Wyatt (1998, 96, voetnoot 119).
181 Zo ook s.b. Parker, die het verzoek dat baʿlu en ʿanatu richten tot aṯiratu vergelijkt met de gebeden 
van gelovigen die via tussenpersonen aan de hoogste godheid worden doorgegeven. Parker geeft zelf 
overigens toe dat de situatie hier iets anders is, daar het hier uitsluitend om goden gaat. helaas gaat 
hij voorbij aan een nadere analyse van het gebruikte mgn, door hem weergegeven als ‘petition’. s.b. 
Parker (2006, 77). Zie echter M. o’connors analyse van het semantisch veld behorend bij mgn even 
verder in deze paragraaf. 

182 M. o’connor (1989, 27-29).
183 Zo g. del olmo lete (1981), s.b. Parker (1997) en D. Pardee (1997a).
184 n. Wyatt (1998).
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mogelijk maakte.185 M.s. smith noemt de mogelijkheid dat deze titel in combi-
natie met de aan ilu toebehorende titel bny bnwt aṯiratu en ilu tekent als de 
goden die zowel de mensheid als de goden hebben geschapen. Zekerheid kan 
door het ontbreken van een ugaritisch scheppingsverhaal niet worden gege-
ven.186 anderzijds dient, zoals blijkt uit het vervolg van deze paragraaf, de ver-
taling van qny te worden genuanceerd. De uitdrukking qnyt ilm kan vertaald 
worden als ‘schepster van de goden’. hierbij merk ik wel op dat in het woord 
‘schepster’ zowel aspecten van baren en scheppen, als ‘aanspraak maken op’ 
en ‘verantwoordelijk voor’ doorklinken.187  

l. koehler en W. baumgartner geven als basisbetekenis van het met qny 
verwante hebreeuwse קנה ‘kopen’ of ‘verkrijgen’ weer, maar merken voor 
bovengenoemd epitheton op dat het hierbij gaat om de schepster van de 
goden.188 e. lipiński gaat voor קנה eveneens uit van een grondbetekenis ‘ver-
krijgen’ of ‘verwerven’, en meent dat vanuit deze betekenis zich ook de ver-
taling ‘verwekken’ laat afleiden.189 W. schmidt meent dat deze betekenis 
‘verwekken’ juist is, maar dat de context soms aanleiding geeft toch een an-
dere betekenis te zoeken. voor wat betreft de citaten uit de hebreeuwse bijbel, 
zijn het vooral Psalmen 139.13 en Deuteronomium 32.6 waar eerder een be-
tekenis moet worden gezocht in de richting van ‘scheppen’, zoals in laatst-
genoemde tekst ook blijkt uit het verder gebruikt vocabulaire, zoals ָאב en 
 in spreuken 8.22 is omstreden. Men kan uitgaan קנה De betekenis van 190.עׂשה
van ‘scheppen’, maar evenzeer van ‘verkrijgen’.191 De betekenis van qnh in

185 t. binger (1997, 50-51). M.c.a. korpel en J.c. de Moor komen mede op grond van de genealogie van 
de goden in ktu 1.100.1-4 tot de conclusie dat juist niet aṯiratu maar sjapsju de goden heeft geschapen. 
het zijn de goden ilu en aṯiratu die de mensen op de aarde scheppen. Zie M.c.a. korpel en J.c. de 
Moor (2016, 60-65). Mogelijk is de voorstelling dat in ugarit het hoogste godenpaar ilu en aṯiratu zowel 
hemel en aarde als de mensen hebben geschapen niet houdbaar in het licht van nieuw onderzoek.

186 M.s. smith (1990, 114, voetnoot 138).
187 De discussie over de juiste vertaling van qnyt ilm is voor zover mij bekend, met name door g.W. ahl-
ström in gang gezet en hierin gevolgd door b. vawter in enkele artikelen. g.W. ahlström (1963) en b. 
vawter (1986). Zie ook de weergave van de argumenten bij J.M. hadley (2000, 40) en M.s. smith (2009, 
407) en a. Michăilă (2013, 74-75).

188 l. koehler en W. baumgartner (1994-2000, 1111).
189 e. lipiński (1993).
190 W. schmidt (1984).
191 J.M. hadley gaat uit van een apotheose van de wijsheid in de israëlitische wijsheidsliteratuur, die een reactie 
is op een ontwikkeling binnen de israëlitische godsdienstgeschiedenis waarbij een legitieme godin, mogelijk 
asjera, in toenemende mate werd gemarginaliseerd en zelfs uitgebannen. Dit proces zou een tegenreactie 
hebben opgeroepen waarbij wijsheid haar plaats innam naast JhWh. hier tegenover meent o. Plöger dat 
spreuken 8.22vv juist de positie van wijsheid afbakent tegenover JhWh door zichzelf duidelijk als geschapen 
object neer te zetten. in deze lijn past ook de opmerking van r.e. Murphy dat JhWh door de schepping/wijs-
heid spreekt tot zijn schepsels. Zie onder meer J.M. hadley (1995), o. Plöger (1984) en r.e. Murphy (1996, 
135-39). in een eerder artikel vult Murphy het concept van de wijsheid in als de volheid van het leven, door 
de wijzen beloofd aan degenen die in haar wegen wandelden. r.e. Murphy (1995, 226).
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genesis 14.19 en 22 kan zowel met ‘scheppen’ als ‘bezitten’ worden weerge-
geven. 

voor de uitdrukking qnyt ilm gaat ook M.h. Pope uit van ‘scheppen’ als 
betekenis, maar merkt op dat qny ook gebruikt kan worden voor het vorm-
geven van hemel, aarde, bergen en structuren, waardoor het werkwoord 
niet uitsluitend ouderschap uitdrukt.192 in verband met de discussie over 
de betekenis van qny is het interessant op te merken dat het vaderschap –  
althans op het humane niveau – niet alleen van betekenis werd gezien 
rondom geboorte, maar ook rondom bevrijding, zoals de fenicische bou-
winscriptie van azatiwada van adana laat zien. in deze bouwinscriptie 
geeft azatiwada zelf aan dat hij door baʿlu vader en moeder is gemaakt 
van de Danunieten, en beschrijft hij vervolgens hoe hij het volk bevrijdt en 
opbouwt.193 b. lang beschrijft hoe in Mesopotamië persoonlijke vroomheid 
was gelieerd met taal verbonden aan het moederschap.194 Juist binnen de 
persoonlijke vroomheid was bescherming een gewichtig thema. voorzichtig 
mag geconcludeerd worden dat het semantische veld rondom schepping, 
geboorte en ouderschap zeker te maken kan hebben met bescherming, dat 
mogelijk ook in ktu 1.4.i.22 en andere hierboven genoemde teksten, een 
rol heeft gespeeld.195 De titel qnyt ilm kan zowel uitdrukken dat aṯiratu moe-
dergodin kan zijn van de goden als schepster van de godenwereld, alsook 
degene die hen beschermt, en daarmee binnen de baʿlu-mythe ten minste 
een min of meer morele plicht heeft zich voor baʿlu’s verzoek in te zetten. 
of aṯiratu daadwerkelijk ook schepster was van de goden valt niet met ze-
kerheid te zeggen. Wel wijst de uitdrukking ‘aṯiratu en haar zonen’ in ktu 
1.4.i.6-7 en parallelle verzen in deze richting. Duidelijk is in de huidige con-

192 M.h. Pope (1978, 220).
193 k.l. Younger (1998).
194 b. lang (2002, 129).
195 in deze betekenis merkt h.b. huffmon op dat wanneer in de bijbel sprake is van god als vader het 
gaat om een ouder- of daarmee vergelijkbaar gezag, verzorging en bescherming. h.b. huffmon (1995). 
in ezechiël 8.3-5 wordt gesproken over een naijverbeeld dat schept en de jaloersheid van JhWh opwekt. 
veelzeggend wordt nu het werkwoord קנה gebruikt. Men kan wat deze tekst betreft denken aan een 
beeld van een god of godin die als schepper of schepster een bedreiging vormt voor het JhWh-geloof, 
mogelijk zelfs in de vorm van een verminkte verwijzing naar asjera, zoals M. Dijkstra vermeldt. M. 
Dijkstra (1995). De directe context lijkt echter meer te wijzen in de richting van een bedreiging van het 
exclusieve recht van JhWh op zijn volk. Duidelijk lijkt wel te zijn dat een eventueel scheppen verbonden 
is met gezag van de kant van de schepper of schepster en loyaliteit van de kant van de geschapene. 
Zie ook b. Maarsingh (1985). een relatie tussen vaderschap en bescherming wordt ook verondersteld 
in een sumerische tekst, in vertaling bekend onder de titel ‘een man en zijn god’, met name de regels 
96-100, waar de godheid wordt aangesproken als de vader en hem gevraagd wordt hoe lang hij de bid-
der nog zal negeren en onbeschermd zal laten. s. kramer (1955, 179). verder wordt een relatie tussen 
scheppen en vertrouwen ook gelegd in een akkadische tekst waarin een dialoog gevoerd wordt tussen 
een man en zijn god, en waarbij de laatste in vertaling opmerkt ‘ik ben je god, je schepper, je vertrou-
wen’. b. foster (1997, 485).
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text dat qnyt ilm echter meer wil uitdrukken dan het schepster zijn.196  
in ktu 1.4.iv.32 ontbreekt de kenmerkende vocabulaire context waarin 

mgn of mġẓ hun plaats hadden. het betreft hier de vraag van ilu waarom 
aṯiratu, aangesproken als rbt aṯrt ym – indien de reconstructie juist is – hem 
komt opzoeken. Wel herhaalt ilu de uitdrukking qnyt ilm als parallel aan rbt  
aṯrt ym. enerzijds wordt aṯiratu herinnerd aan haar band met Jammu, ander-
zijds aan haar band met de goden. Wanneer het gebruik van de epitheta van 
aṯiratu nauwkeurig is gekozen, mag men veronderstellen dat ilu een zeker 
vermoeden heeft van het doel van haar komst. Mogelijk verwacht hij een in-
tercessie van aṯiratu ten gunste van één van de goden. het epitheton qnyt ilm 
wordt op ktu 1.4.iii.26 na vanuit deelnemersperspectief gebruikt. 

 
3.4.2 Voorlopige conclusie 

al is de etymologie van de uitdrukking qnyt ilm niet geheel duidelijk, en blijft 
de discussie over de exacte betekenis onbeslist, wel kan worden vastgesteld 
dat dit epitheton van aṯiratu, haar verhouding tot de goden bepaalt. Mogelijk 
tekent het epitheton haar als schepster. in ieder geval blijkt zij gezaghebbend 
te zijn over haar kinderen en dient zij zorg te dragen voor hun bescherming 
en welbevinden.  

 

3.5 QDŠ 

De meningen over het mogelijk gebruik van qdš als epitheton van aṯiratu 
lopen sterk uiteen. enerzijds is er de visie zoals die door onder anderen f.M. 
cross, W.a. Maier, s. olyan, b. Margalit en J.M. hadley wordt uitgedragen.197 
in deze optiek is qdš een epitheton bij aṯiratu. ook J.c. de Moor is bij deze 
groep te noemen, al kan qdš in zijn visie eveneens betrekking hebben op een 
mannelijke godheid, zoals ook s.b. Parker aangeeft.198 anderen, onder wie 
s.a. Wiggins en f. van koppen met k. van der toorn menen echter dat qdš 
onmogelijk een epitheton bij aṯiratu kan zijn.199 ten slotte zijn er auteurs die 
een voorzichtige tussenpositie innemen. onder deze laatste groep auteurs 
zijn onder meer te noemen chr. frevel, k. van der toorn, t. binger, en i. cor-

196 M. Dijkstra vertaalt het epitheton qny arṣ binnen de godennaam el-kinursa als ‘owner or creator of the 
world’. hij maakt duidelijk dat het gebruikte epitheton niet slechts de rol van de godheid als schepper 
van de aarde beschrijft, maar meerdere aspecten omvat, zoals intercessie. (2016, 127, 132-133).

197 f.M. cross (1997 (oorspronkelijke editie 1973), 33-35), W.a. Maier (1986, 42-43, 81-96), s. olyan (1988, 
71, voetnoot 5), b. Margalit (1990, 271) en J.M. hadley (2000, 49).

198 J.c. de Moor (1970, 203-204) en s.b. Parker (1995, 1360).
199 s.a. Wiggins (1993) en f. van koppen en k. van der toorn (1999).
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nelius200. binnen deze groep auteurs wordt voor wat betreft de ugaritische 
teksten het gebruik van qdš als epitheton bij aṯiratu niet bij voorbaat uitge-
sloten. 

in het licht van dit – overigens onvolledige – overzicht, is het raadzaam op 
dit moment van de vooronderstelling uit te gaan, dat qdš als epitheton bij 
aṯiratu opgevat zou kunnen worden. 

 
3.5.1 Administratieve teksten 

De tekst ktu 4.643 meldt in de regels 4, 5, 6 en 7 dmt (toren) qdš. Zowel ch. 
virroleaud als M. heltzer zien in deze tekst een lijst met dorpen waarvan de 
mensen mogelijk schatplichtig waren,201 terwijl k. Mcgeough en M.s. smith 
slechts aangeven dat het om een lijst gaat van plaatsen waar met name ge-
noemde personen woonden. k. Mcgeough en M.s. smit komen tot de con-
clusie dat dmt qdš een versterkte boerderij aanduidt, een versterkte boerderij 
met een heiligdom, of slechts een geografische naam is.202 in ktu 4.643 is qdš 
niet te lezen als epitheton bij aṯiratu. 

tekst ktu 4.652 is fragmentarisch en beschadigd. in regel 3 is dmt q te 
lezen, aangevuld door ktu3 tot dmt q[dš  ]. het lijkt opnieuw om een lijst te 
gaan, die mogelijk te vergelijken is met ktu 4.643. er zijn geen aanwijzingen 
binnen de tekst dat het zou gaan om een epitheton van aṯiratu. ook is hier 
ktu 2.73 te noemen. in regel 5 komt qdš voor.203 in deze zelfde regel, maar 
ook in die eraan voorafgaan of erop volgen, wordt gesproken over ḥwt (land, 
gebied), waardoor qdš het best kan worden gelezen als de naam van een dorp 
of streek. ten slotte wijzen we op ktu 4.610.ii.28 waar qdš wordt vermeld. 
in deze lijst waarin de belasting wordt opgesomd die moet worden betaald 
aan de hettitische koning kan qdš een naam van een dorp zijn.204 

We concluderen op grond van bovenstaand overzicht van vermeldingen 
van qdš in administratieve teksten, dat deze teksten qdš niet gebruiken als epi-
theton van aṯiratu. 

200 chr. frevel (1995), k. van der toorn (1996), t. binger (1997, 59-60) en i. cornelius (2004, 94-101). in het 
artikel dat door k. van der toorn samen werd geschreven met f. van koppen wordt de mogelijkheid 
dat qdš ook betrekking kan hebben op aṯiratu als dubieus omschreven. Mogelijk is er sprake van ver-
dere ontwikkeling in het denken over dit thema.  
in een eerder artikel lijkt i. cornelius minder ruimte te geven voor een identificatie tussen qdš/t en 
aṯiratu en pleit hij ervoor om Qedešet als een zelfstandige godin te bezien, al geeft hij toe dat er geen 
gelijknamige godin binnen de ugaritische teksten gevonden is. i. cornelius (1993).

201 ch. virroleaud (1965) en M. heltzer (1976).
202 k. Mcgeough en M.s. smith (2011, 514-515).
203 De vraag of ktu 2.73 samen met ktu 2.36 een brief vormt, hoeft hier niet te worden beantwoord. a. 

caquot (1978, 129-131) en uDb gaan hier wel van uit. ktu3 maakt de opmerking dat ktu 2.73 het on-
derste deel vormt van ktu 2.36.

204 Zo ook M. heltzer (1976, 32).
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3.5.2 Epische teksten 
in de epische teksten komt het woord qdš voor in ktu 1.14.iv.34. in deze con-
text heeft het duidelijk de betekenis ‘heiligdom’. een nadere specificatie van 
dit heiligdom is binnen het huidige onderzoek niet te geven. De tekst als zo-
danig is besproken in paragraaf 3.2.2.1. in deze zelfde betekenis wordt qdš 
gevonden in ktu 1.17.i.26, 44 en ktu 1.17.ii.16.  

als adjectivum wordt qdš gebruikt bij ḥlm (ḥl als versterkte vesting/burcht) 
in ktu 1.16.i.7 en het gelijkluidende ktu 1.16.ii.45-46. in genoemde teksten 
gaat het om wat volgens de mythische teksten uit ugarit de verblijfplaats is 
van ilu en de plaats waar de goden voor hun beraadslagingen bijeenkomen. 
niet geheel duidelijk is of qdš ḥlm betrekking heeft op de berg Ṣapanu of nan-
naja. D. Pardee betrekt qdš ḥlm als bijstelling bij Ṣapanu,205 terwijl n. Wyatt 
deze leest als betrekking hebbend op de berg nannaja.206 P. bordreuil meent 
dat qdš ḥlm te lezen is als bijstelling bij Ṣapanu, hoewel hij aangeeft dat qdš 
ook als zelfstandig naamwoord kan worden gezien, waardoor de vertaling 
kan zijn ‘de citadel van de heilige van nannaja.’207 aangezien qdš nny verder 
niet bekend is in de ugaritische teksten, meen ik dat qdš hier beter als adjec-
tivum gelezen kan worden. voor ons onderzoek maakt het niet uit op welke 
berg qdš betrekking heeft. 

in ktu 1.16.i.9-11 en het deels gereconstrueerde ktu 1.16.ii.48-49 komt 
qdš voor in de frase: 

 
ap krt . bnm . il Maar kirta is een telg van ilu 
špḥ . lṭpn . wqdš een nakomeling van de welwillende, een heilige. 
 

in ktu 1.16.i.21-22 worden deze woorden vrijwel letterlijk herhaald in een 

205 D. Pardee (1997c).
206 n. Wyatt (1998). h. niehr meent dat de berg Zafon binnen de ugaritische godsdienst als godheid kon 

worden gezien. hij wijst naar ktu 1.16.i.6-11 en ktu 1.16.ii.44-49 waar op metaforische wijze wordt 
gesproken over het wenen van de berg Zafon over de dood van koning kirta. h. niehr (1995b). in zijn 
visie zou dan ook qdš betrekking hebben op een godheid, en niet op een berg of mogelijk heiligdom. te-
genover niehrs visie gaat n. Wyatt ervan uit dat de berg hier het wenen van de kosmos over de dood 
van een koning beschrijft. De kosmische berg is hier niet alleen een symbool voor de goddelijke over-
winning en troon, maar evenzeer van de koninklijke overwinning en troon. n. Wyatt (1998, 220, voetnoot 
201). ook J. vidal gaat ervan uit dat binnen ugarit de berg een plaats was waar hemel en aarde één wer-
den. J. vidal (2004, 146). binnen ktu 1.16 zijn geen directe aanleidingen te vinden om de bergen in ktu 
1.16.i.6-11 en ktu 1.16.ii.44-49 te zien als goden. Deïficatie van de berg Ṣapanu bleek wel mogelijk, maar 
vidal noemt juist niet de tekst ktu 1.16 in dit verband. J. vidal (2004, 146). Wyatts opvatting waarbij er 
een band wordt verondersteld tussen de hemelse een aardse werkelijkheid lijkt waarschijnlijker in het 
licht van de functie van een godenberg in culturen van het oude nabije oosten. het concept van een 
heilige berg waarbij de hemelse en aardse werkelijkheid elkaar ontmoeten, is voor wat de hebreeuwse 
bijbel betreft met name aanwezig in de sion – tsebaoth-traditie. b. sommer (2009, 84-87). 

207 P. bordreuil (1989, 279).
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vraagvorm. Duidelijk is dat binnen genoemde verzen ilu in de eerste colon 
wordt genoemd, en dat hij in het tweede wordt aangeduid met het epitheton 
lṭpn. in de vertalingen van onder meer g. del olmo lete, e.l. greenstein en 
n. Wyatt, en een artikel van a.h.W. curtis wordt qdš gezien als een epitheton 
van ilu.208 De vraag kan gesteld worden of deze aanname te verdedigen is. in 
het verdere van de kirta-tekst wordt over kirta gesproken als špḥ lṭpn (ktu 
1.16.i.22-23 en ktu 1.16.ii.43-44). in beide gevallen ontbreekt het mogelijk 
tweede epitheton van ilu qdš. Deze omissie kan op diverse wijzen worden 
verklaard. Zo zou gedacht kunnen worden aan metriek. een dergelijke ver-
klaring roept de vraag op waarom door de schrijver niet voor een andere me-
trische indeling is gekozen, waardoor in de twee laatstgenoemde teksten ook 
het epitheton qdš kon worden vermeld.  

een andere mogelijkheid is om qdš in ktu 1.16.i.9-11 en ktu 1.16.ii.48-49 
te lezen als epitheton bij een andere godheid, mogelijk een godin. Wanneer 
we ervan uitgaan dat in de uitdrukking lṭpn . wqdš ‘de welwillende, een hei-
lige’ verwezen wordt naar kirta’s ouderechtpaar, dient de vraag te worden 
beantwoord waarom in ktu 1.16.i.22-23 en ktu 1.16.ii.43-44 alleen ilu nog 
wordt genoemd, kennelijk als vader, en de moeder niet meer wordt aange-
duid. Wanneer we ondanks deze vraag uitgaan van een verwijzing naar een 
godin, blijft haar identiteit onbekend, al zou er indirect gedacht kunnen wor-
den aan aṯiratu.209 Wel dient er dan bij te worden opgemerkt dat binnen de 
structuur van ktu 1.16.i.9-11 uitgegaan moet worden van een ellipsis in de 
eerste colon van het vers, waardoor aṯiratu niet wordt genoemd als ouder. 
hoewel niet onmogelijk, is een dergelijke constructie binnen ugarit wel on-
gebruikelijk.210  

het is echter ook mogelijk in bovenvermelde frase w te lezen in explicatieve 
betekenis,211 waardoor niet zozeer kirta’s afkomst, als wel de consequentie 
hiervan centraal staat, namelijk dat hij bij de qdšm ‘de heiligen’ behoort. in 
deze betekenis staat bn qdš in ktu 1.17.i op verschillende momenten parallel 
aan ilm (zie hieronder). Wanneer we in ktu 1.16.i.9-11 qdš betrekken op kirta 
zelf, en niet op ilu of een moedergodin, is met name het vervolg als klaaglied 
beter te begrijpen en past de afsluiting van dit lied in ktu 1.16.i.22-23 beter, 
waar de retorische vraag wordt opgeworpen of goden dan toch zouden kun-

208 g. del olmo lete (1981, 310), e.l. greenstein (1997, 31), n. Wyatt (1998, 220) en a.h.W. curtis (2007, 
47-48).

209 Zie voor de argumentatie hiervoor paragraaf 3.5.4, waar zal blijken dat de ilm parallel staan aan zowel 
de bn qdš als de bn aṯrt. het betreft op deze wijze echter een indirect bewijs dat qdš mogelijk als epitheton 
bij aṯiratu gebruikt werd. vanwege het indirecte karakter van de bewijsvoering kunnen geen harde 
conclusies worden getrokken.

210 Zie W.g.e. Watson (1999, 173).
211 Zie J. tropper (2012, 785) voor w als waw explicativum.
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nen sterven. Deze vraag sluit direct aan bij de vraag hoe men kan beweren 
dat kirta een zoon is van ilu, een telg van de welwillende. ook in het deels 
gereconstrueerde ktu 1.16.ii.48-49 past deze betekenis goed. ook hier is 
sprake van een klaaglied, waarin de vraag wordt gesteld of goden toch ster-
felijk zijn. 

binnen de discussie rondom de vertaling van wqdš wijs ik ook op ktu 
1.14.iv.35-36 en 38-39. in deze frasen wordt in de eerste colon de godin aṯiratu 
van tyrus gemeld. De tweede colon noemt ‘de godin van de sidoniërs’. beide 
cola omschrijven hier dezelfde persoon en worden door een w aan elkaar ge-
koppeld. Wanneer we dit gebruik van de w ook veronderstellen voor ktu 
1.16.i.9-11 wordt met qdš dezelfde persoon bedoeld als met špḥ lṭpn. in deze 
interpretatie is qdš geen epitheton van een god of godin. 

We menen dat qdš in ktu 1.16.i.9-11 het best kan worden gelezen als ver-
wijzend naar kirta zelf, die met deze aanduiding nadrukkelijk binnen de we-
reld van de goden wordt geplaatst. Zowel de parallellie tussen qdš en ilm in 
enkele ugaritische teksten, als de functie van ktu1.16.i.9-11 en ktu 
1.16.ii.48-49 binnen de ontwikkeling van het plot van de kirta-legende pleiten 
voor deze interpretatie. tegelijkertijd merken we op dat een interpretatie van 
qdš als epitheton bij aṯiratu niet kan worden uitgesloten.  

qdš komt ook voor in de epische teksten ktu 1.17.i.3, 8, 10, 13 en 22 in de 
zich herhalende uitdrukking:212 

 
uzr . ilm . ylḥm  uzr gaf hij de goden te eten 
uzr . yšqy . bn . qdš uzr gaf hij de heiligen te drinken213 

212 slechts de regels 21-22 behoeven geen reconstructie. bij de weergave van de tekst is ervoor gekozen 
deze regels als uitgangspunt te nemen.

213 een vertaling van deze regels is moeilijk te geven. enerzijds is er onduidelijkheid over de betekenis 
van uzr, door J.c. de Moor en k. spronk vertaald als ‘offergave’ (1987). Zo ook k.t. aitken (1990), die 
voor een verantwoording van deze vertaling verwijst naar M. Dijkstra en J.c. de Moor (1975). h.h.P. 
Dressler leest uzr als een passief participium en vertaalt ‘omhuld’. Dressler denkt daarbij aan een ritueel 
kledingstuk waarmee Danilu zich zou hebben gekleed. h.h.P. Dressler (1975). in deze lijn denken ook 
g. del olmo lete (1981), b. Margalit (1989), s.b. Parker (1997), D. Pardee (1997b), n. Wyatt (1998) en g. 
del olmo lete en J. sanmartín (2004, 137). anderzijds bestaat verschil van mening over de vertaling 
van de werkwoordsvormen ylḥm en yšqy. De werkwoordsvorm ylḥm kan zowel transitief (g-stam) als-
ook factitief (D-stam) zijn, waarbij dient te worden aangetekend dat slechts in ktu 1.17.i.2 wordt uit-
gegaan van een D-stam, terwijl in andere contexten de causatieve betekenis wordt weergegeven door 
de Š-stam. De causatieve betekenis van šqy wordt weergegeven door de Š-stam, terwijl de tekst hier 
een g-stam meldt. M. tsevat wijst hierop, maar geeft aan dat binnen hettitische teksten die feestcere-
monies beschrijven een verschuiving in betekenis is waar te nemen voor de uitdrukking lugal Dn 
e-ku-zi van ‘the king drinks (god) XY’ naar ‘to offer a drink to (god) XY’. M. tsevat stelt voor in deze 
passage uit de aqhatlegende eenzelfde betekenisverschuiving te veronderstellen, zoals zichtbaar is 
binnen de hettitische teksten. Met deze aanname probeert hij recht te doen aan de betekenis van ktu 
1.17.i.2-3 en tevens te voorkomen dat voor ylḥm een verder niet voorkomende D-stam moet worden 
gepostuleerd en voor šqy geen ongewone betekenis voor de g-stam hoeft te worden aangenomen. M. 
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bn qdš staat in deze regels parallel aan ilm. in de vertaling van deze regels 
wordt er onder meer door g. del olmo lete, D. Pardee, n. Wyatt voor geko-
zen bn qdš te vertalen als ‘heiligen’, in overeenstemming met de goden uit het 
eerste deel van de zin.214 s.b. Parker vertaalt bn qdš als ‘deities’.215 in genoemde 
vertalingen kan gedacht zijn aan een status constructus verbinding. als ge-
nitivus epexegeticus is qdš betrokken op bn. echter, het is linguïstisch niet on-
mogelijk qdš te lezen als godennaam, waardoor de vertaling zou kunnen zijn: 
‘de zonen/kinderen van Qudsju’, of: ‘de zonen van de heilige’, waarbij qdš 
gezien kan worden als een epitheton van een nog nader te specificeren god-
heid. Parallellisme tussen de ilm en bn + godennaam, is binnen de ugaritische 
teksten geen onbekend verschijnsel. in de mythische teksten ktu 1.4.iv.51, 
ktu 1.4.v.1 staan de ilm parallel aan de bn aṯrt. Wanneer n. Wyatt gelijk heeft 
met zijn visie dat de godin Qudsju niet heeft bestaan binnen ugarit (zie pa-
ragraaf 3.5.4), dan vervalt de mogelijkheid qdš te lezen als naam van een 
godin, en blijft de optie over qdš te zien als epitheton bij een godheid. voor 
ktu 1.17-1.19 zijn mij geen aanwijzingen bekend die tot een nadere identifi-
catie van de hier mogelijk door het epitheton qdš aanwezige godheid kunnen 
leiden.  

De mogelijkheid qdš te lezen als epitheton bij aṯiratu kan voor wat betreft 
de frase bn qdš, noch worden ontkend, noch worden bevestigd. Wanneer we 
veronderstellen mogen dat epitheta door de schrijver met zorg zijn gekozen 
en een functie hebben binnen de ontwikkeling van de verhaallijn, zoals ge-
opperd in paragraaf 3.3.3, moet voor wat betreft de bovengenoemde teksten 
ktu 1.17.i.3, 8, 11, 13 en 22 worden erkend geen betekenis voor het gebruik 
van qdš als epitheton op deze plaatsen te hebben gevonden.  

 
3.5.3 Rituele teksten 

in deze paragraaf worden enkele rituele teksten besproken waar de vraag 
naar de betekenis van qdš discussie veroorzaakt. een volledige bespreking 
van alle rituele teksten waarin qdš voorkomt, wordt in het overzicht hier niet 
geboden. ktu 1.57.3 geeft te weinig informatie om deze tekst in onder-
staande bespreking op te nemen. Wel zal deze tekst worden meegenomen in 
paragraaf 3.7.4. Daarnaast wordt ktu 1.161 evenmin besproken vanwege de 

tsevat (1986, 347-348). D.P. Wright neemt voor zowel ylḥm als yšqy een D-stam aan, waarbij hij opmerkt 
dat het verschil met de later voorkomende Š-stam van beide werkwoorden gelegen is in het al dan niet 
vermelden van het object. De D-stam vereist geen vermelding van het object, terwijl de Š-stam van 
beide werkwoorden deze wel nodig heeft. Zo D.P. Wright (2001, 22-27). in de gegeven vertaling is uzr 
onvertaald gelaten, daar het voor het onderzoek naar de betekenis van qdš binnen de epische teksten 
niet van belang is. verder is er voor gekozen om de werkwoordsvormen factitief te vertalen. 

214 g. del olmo lete (1981), D. Pardee (1997a) en n. Wyatt (1998).
215 s.b. Parker (1997).
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onduidelijkheid over de juiste lezing van regel 24, waar volgens een enkeling 
qdš moet worden gelezen, maar waar meerderen qdmym als adjectief bij het 
eraan voorafgaande rpim lezen.216 naast de onzekerheid over de juiste recon-
structie, levert deze tekst geen extra informatie op voor de vraagstelling van 
dit onderzoek. 

ktu 1.104, een gebed tot of raadpleging van een godheid, meldt in regel 
12 ytn š qdš. De volgende vertalingen van de regel zijn mogelijk: ‘een ram zal 
worden gebracht in het heiligdom’, 217  of ‘een ram van het heiligdom zal wor-
den geofferd’. verder kan ook vertaald worden ‘een heilig lam zal worden 
geofferd’.218 De mogelijkheid dat het bij qdš gaat om de naam van een god-
heid, wordt niet besproken. taalkundig is de vertaling ‘lam van de heilige’ 
of ‘lam van qdš’ mogelijk. Wanneer deze optie wordt overwogen, kan de tekst 
spreken over de godheid Qudsju, of over een godheid wiens epitheton qdš is 
geweest. echter, mij zijn geen voorbeelden uit ugarit bekend waaruit zou blij-
ken dat een offerdier aan een godheid toebehoorde, zoals deze laatst ver-
melde vertaling veronderstelt. We merken op dat qdš hier geen epitheton bij 
aṯiratu is geweest. 

g. del olmo lete wijst er op dat in regel 13 de term bt voorkomt, mogelijk 
gevolgd door de godsnaam dgn. in regel 16 reconstrueert g. del olmo lete 
de term ḫmn. vermelding van diverse heilige plaatsen binnen ktu 1.104 zou 
ervoor kunnen pleiten qdš in regel 12 te vertalen als ‘heiligdom’. De recon-
structie van regel 16 is echter niet zeker. slechts de ḫ in regel 16 is goed lees-
baar, de m is minder duidelijk. De n ontbreekt volledig door beschadiging 
van de kleitablet, en tenslotte kan een h worden verondersteld aan het eind 
van de regel, maar ook hiervan zijn slechts sporen zichtbaar.219 De reconstruc-

216 in regel 24 wordt qdmym gereconstrueerd in plaats van qdš mede op grond van rpim.qdmym in regel 8. 
Deze reconstructie wordt onder meer gevolgd door J.c. de Moor (1987, 167), th.J. lewis (1989, 9), D.t. 
tsumura (1993, 43, 47), M. Dietrich et al. (1995), D. Pardee (2000, 818) en (2002, 88) en ook g. del olmo 
lete (2004, 196). P. Xella leest echter rpim qdšm (1981, 281-283). ktu3 leest evenals meerdere reeds ver-
melde auteurs rpim qdmym.

217 Zie g. del olmo lete (2004, 308). overigens leest g. del olmo lete in zijn latere publicatie ytn š qb[—
—], waarbij hij qb[——] onvertaald laat. g. del olmo lete (2014, 259). helaas staat mij buiten de kleine 
foto bij g. del olmo lete geen goede foto ter beschikking om de diverse lezingen te kunnen evalueren. 
aangezien ik de lezing qb[——] slechts bij Del olmo lete heb gevonden en anderen uitgaan van de le-
zing qdš, sluit ik mij aan bij de meerderheid van de auteurs. ook ktu3 leest qdš. e. verreet kiest even-
eens voor de vertaling van qdš als ‘heiligdom’, maar laat het heiligdom de begunstigde van het offer 
zijn en niet de plaatsbepaling. e. verreet (1986). J.M. de tarragon laat de functie van het heiligdom in 
deze tekst onbeslist. J.M. de tarragon (1989). grammaticaal zijn beide vertalingen mogelijk. qdš als 
plaatsbepaling kan zowel met als zonder de prepositie worden gebruikt, zoals onder meer blijkt uit 
ktu 1.3.iii.30 (met herhaling in ktu 1.3.iv.20), waar gesproken wordt over een boodschap die be-
kendgemaakt zal worden in het heiligdom (bqdš) en ktu 1.169.8. ktu 1.106.13 laat zien dat qdš even-
eens zonder prepositie b een plaatsbepaling kan zijn. 

218 D. Pardee noemt alle drie genoemde vertaalmogelijkheden (2000, 569).
219 a. herdner (1978, 40, fig. 5).
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tie, zoals g. del olmo lete voorstelt, is overigens wel te verdedigen. het op-
sommen van meerdere cultusplaatsen in een en dezelfde tekst, is niet onge-
bruikelijk binnen de ugaritische teksten, zoals ktu 1.115 laat zien, waar in 
regel 3 over bt wordt gesproken, in regel 7 over qdš,220 en ten slotte in regel 9 
weer over een bt, als locaties voor het brengen van offers. 

De mogelijkheid om qdš te zien als een naam van een godheid of epitheton 
lijkt in het licht van de hierboven genoemde rituele teksten niet geheel uit te 
sluiten. bewezen kan zij echter niet worden geacht te zijn. het is eveneens 
mogelijk qdš in de besproken teksten te zien als een heiligdom. 

Meer discussie brengt ktu 1.112, die door g. del olmo lete wordt gezien 
als een weergave van een koninklijke rite waarbij goden werden opgeroepen. 
De inš ilm ontvangen offers van de mensen en geven een orakel door middel 
van de gṯrm aan de mensen door. regel 20 en 21 uit deze tekst luiden: 

 
w rgm . gṯrm yṯṯb en het woord van de gṯrm zal worden ge-

sproken 
w qdš . yšr en de heilige zal zingen. 
 

vertalingen over met name de laatste regel lopen sterk uiteen. b.a. levine 
vertaalt: ‘and he sings in the sanctuary.’221 D. Pardee laat zich bij zijn vertaling 
van de laatste colon leiden door de betekenis van het werkwoord uit de eerste 
colon, en vertaalt: ‘et la parole des gataruma será prononcée, et l’officiant-
qdš chantera,’ waarbij hij wat de qdš betreft eerder uitgaat van cultusperso-
neel dan van een godheid.222 J.M. de tarragon laat in zijn vertaling van deze 
tekst qdš staan, maar merkt in een voetnoot erbij op dat het waarschijnlijk om 
een godheid gaat.223 bij deze laatstgenoemde interpretatie dient te worden 
opgemerkt dat de werkwoordsvorm yšr een mannelijk subject veronderstelt.  

Meerdere interpretaties lijken mogelijk. Zo kan de muziek worden gezien 
als een begeleidende activiteit bij een cultushandeling. ktu 1.106.15-16 meldt 
zangers die liederen ten gehore brengen tijdens offerrituelen. ktu 1.3.i.18-

220 hier ook door D. Pardee als ‘heiligdom’ vertaald (2000, 644). 
221 b.a. levine (1983, 471). het is overigens opvallend dat b.a. levine gṯrm weglaat, waardoor hij de regel 
leest als wrgm yṯṯb w qdš yšr. Zijn vertaling is dan: 
 
‘and he responds with a recitation,  
and he sings in the sanctuary (?).’ 
 
helaas ontbreekt een verantwoording van deze weglating. het gevolg van deze weglating is dat nu 
wordt uitgegaan van eenzelfde subject voor beide cola. 
b.a. levine (1983, 471).

222 D. Pardee (2000, 640). Zo ook M. Dietrich en o. loretz (1990, 76).
223 J.M. de tarragon (1989, 199, voetnoot 172).
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22 beschrijft een feest van de goden ter ere van baʿlu, waarbij gezongen en 
gemusiceerd wordt. in deze beide genoemde teksten wordt het werkwoord 
šr gebruikt. M. koitabashi ziet in deze beschrijving in een mythische tekst een 
weergave van een offerritueel voor het beeld van baʿlu dat vergezeld gaat 
van vocale muziek begeleid op cymbalen.224 Wanneer deze interpretatie juist 
is, mag uit deze en de genoemde tekst ktu 1.106 worden opgemaakt dat šr 
gebruikt kan worden ter beschrijving van muziek als begeleiding van een cul-
tushandeling. vervolgens is dan de vraag wat de betekenis is van het werk-
woord rgm in ktu 1.112.20. koitabashi wijst hiervoor op ktu 1.23.12, die hij 
als volgt vertaalt: 

 
šbʿd . yrgm .ʿl .ʿd ‘seven times it is recited according to custom 
w ʿrbm . tʿnyn and those who enter respond’ 
 

Parallel aan yrgm staat het werkwoord ʿny. volgens M. koitabashi gaat het 
om antifoonmuziek, zoals deze bekend is uit andere bronnen uit het oude 
nabije oosten.225 het is mogelijk dat in ktu 1.23 en ktu 1.112 sprake is van 
een min of meer gelijke situatie, waarbij een recitatie van de gṯrm één of meer-
dere keren wordt uitgesproken, en waarop de qdš als priester zingend res-
pondeert. De inhoud van de respons wordt niet meegedeeld. koitabashi 
meent dat het in ktu 1.23 mogelijk gaat om het bezingen van de geboorte 
van de goden die vruchtbaarheid voor het land zullen brengen. uit met name 
het hebreeuwse Psalmenboek is het gebruik van het werkwoord ׁשיר in de 
imperatief bekend als antwoord op de telkens nieuwe heilsdaden van JhWh. 
Zo zou de qdš in ktu 1.112 een loflied kunnen zingen als antwoord op het 
ontvangen (heils)orakel.226 in deze interpretatie verwijst qdš naar mensen en 
niet naar een godheid. 

het is echter ook heel wel mogelijk in ktu 1.112.20-21 een beschrijving 
van een orakel na een offerritueel te zien. De uitdrukking rgm ttb wordt ver-
bonden met het orakel of de profetie.227 het zijn de gṯrm die afdalen na het 
offer en een boodschap achterlaten. Wie deze woorden ontvangt en herhaalt, 
wordt in de tekst niet vermeld. Mogelijk is de muziek en het zingen van de 
qdš uit de tweede colon, als begeleiding te zien bij het ontvangen van het ora-
kel, zoals ook de profeten uit israël bij muziek gods boodschap konden ont-
vangen (1 samuël 10.5 en 2 koningen 3.15).  

g. del olmo lete en J. sanmartín menen dat de qdš juist degene is die het 

224  M. koitabashi (1998, 381).
225  Zie M. koitabashi (1998, 372).
226  Zie r. ficker (1984).
227  Zie M. koitabashi, met literatuurverwijzing in voetnoot 109 (1998, 385).

148  |  De voorstelling van de godin Aṯiratu in de Ugaritische alfabetische teksten

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 148



orakel van de gṯrm aan het volk doorgeeft. De qdš is dan iemand binnen het 
tempelpersoneel die openbaringen kan ontvangen en doorgeven.228 J.c. de 
Moor kiest er voor de qdš hier als geestelijke te zien die de boodschap van de 
goden, die ontvangen wordt nadat er een offer is gebracht, in verstaanbare 
woorden omzet.229 het is echter de vraag of šr in een betekenis van doorgeven 
van een ontvangen boodschap of interpreteren van een ontvangen boodschap 
op meerdere plaatsen bewezen kan worden.  

een keuze binnen de hier genoemde interpretaties hoeft voor onze vraag-
stelling niet te worden gemaakt. het lijkt niet waarschijnlijk dat qdš in deze 
tekst verwijst naar de godin aṯiratu, of naar een niet nader te identificeren 
godheid, zoals J.M. de tarragon meent. er zijn binnen de tekst zelf, en andere 
ugaritische teksten die licht kunnen werpen op de passage uit ktu 1.112 
geen aanwijzingen voor gevonden. 

ook de interpretatie van ktu 1.119.6 levert de nodige discussie op. De 
tekst luidt: 

 
gdlt . qdš il . gdlt . l bʿlm een koe in het heiligdom van ilu, een koe 

voor de baʿlim 

 
Met name het ontbreken van de prepositie l voor qdš of il maakt dat er meer-
dere vertalingen mogelijk zijn. Zo kan qdš worden gelezen als heiligdom, als 
heiligheid, als heilige(n), of als adjectief bij gdlt.230 Daarnaast kan qdš ook als 
eigennaam worden geïnterpreteerd, waarop il als appositie volgt.231 hoewel 
een structuur waarbij een godennaam gevolgd wordt door een appositie 
grammaticaal mogelijk is in ktu 1.119.6, lijkt zij hier niet waarschijnlijk. in 
de tekst zelf komt verder geen godennaam voor gevolgd door een bijstelling 
die aangeeft dat het een godheid betreft, al moet hier bij worden opgemerkt 
dat de overige namen die in deze tekst als ontvangers van offers worden ge-
noemd minder discussie veroorzaken dan qdš, en daarom mogelijk ook vol-
gens de ugaritische schrijver geen nadere toevoeging behoefden.  

g. del olmo lete meent dat qdš in ktu 1.119.6 een plaats aanduidt, zoals 
mogelijk ook bij ktu 1.104.12 (zie boven). hij wijst erop dat ktu 1.119 een 
ritueel beschrijft dat zich in twee tempels afspeelt: de tempel van baʿlu (aan-
geduid in regel 3 en 9-10 als bt bʿl ugrt, en in regel 12 als mgdl bʿl ugrt) en de 

228 g. del olmo lete en J. sanmartín (1998).
229 J.c. de Moor (2011).
230 D. Pardee (2000, 671, voetnoot 38).
231 D. Pardee geeft deze mogelijkheid bij ktu 1.123.20 waar qdš mlk i vertaald kan worden als ‘qdš, koning 
van i[…]’. D. Pardee (2000, 703).
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tempel van ilu (in regel 6 qdš il genoemd en in regel 14 bt il).232 volgens Del 
olmo lete is met de plaatsbepaling hier ook de begunstigde weergegeven, 
en gaat het dus om een offer aan ilu, naast het erop volgende offer aan baʿlu 
in regel 6.233  

een eenduidig antwoord op de vraag of qdš binnen deze tekst verwijst naar 
een godheid, kan niet worden verkregen. Wanneer deze vraag bevestigend 
kan worden beantwoord, blijft de identiteit van de godheid naar wie verwe-
zen wordt onduidelijk. in het licht van de interpretaties die worden gegeven 
bij het voorkomen van qdš binnen de mythische teksten kan worden gedacht 
aan ilu of aṯiratu. andere goden zijn echter binnen ktu 1.119.6 niet uit te 
sluiten. voor ons onderzoek is het van belang op te merken dat er geen aan-
wijzingen binnen de tekst zijn gevonden die het aannemelijk maken qdš hier 
te lezen als epitheton dat naar aṯiratu verwijst. 

in ktu 1.123 komt qdš voor in regel 20 en 26. Deze laatste vermelding betreft 
aṯiratu’s bediende Qudšu-wa-amrur. in regel 20 vinden we qdš in verbinding 
met mlk. Deze combinatie laat g. del olmo lete in de godenlijst als dubbel-
godheid staan,234 maar vertaalt deze even verder als ‘the holiness/sanctuary 
of the king/Milku’, dat blijkens de door Del olmo lete toegevoegde voetnoot 
ook gelezen kan worden als verwijzing naar overleden en vergoddelijkte ko-
ningen.235 D. Pardee vertaalt regel 20 als ‘QDŠ, roi? de i[…]’. hij merkt daarbij 
op dat mlk als appositie met kwalitatieve betekenis te zien is bij qdš. De optie 
hier een dubbelgodheid te lezen, wijst hij van de hand met het argument dat 
qdš in regel 26 al verbonden is met amrr en het niet waarschijnlijk is dat qdš in 
regel 20 eerst wordt verbonden met mlk. We concluderen dat qdš binnen deze 
tekst geen verwijzing naar de godin aṯiratu bevat. 

ktu 1.169 meldt qdš in regel acht voorafgegaan door de prepositie b. J.c. 
de Moor laat bqdš afhangen van het werkwoord grš uit regel 9, waardoor hij 
vertaalt ‘from … the sanctuary … may he (baʿlu) drive away’.236 Y. avishur 
laat qdš afhangen van een werkwoord ṣml in regel 7 en vertaalt ‘(thou should) 
not stand firm … in the temple’. Wel geeft hij toe dat de stam ṣml in het uga-
ritisch andere betekenissen wordt toegekend. hij verbindt ṣml daarom met 
het arabisch, waarin de stam ‘sterk’ of ‘vast’ betekent.237 Dit voorstel is, voor 
zover ik heb kunnen nagaan, niet door anderen overgenomen. nu de moge-
lijkheid van een verbum ṣml onwaarschijnlijk lijkt, kan bqdš verbonden wor-

232 g. del olmo lete (2014, 247).
233 g. del olmo lete (2014, 249).
234 g. del olmo lete (2014, 48).
235 g. del olmo lete (2014, 288, m.n. voetnoot 37).
236 J.c. de Moor (1980).
237 Y. avishur (1981).
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den met grš, zoals in de visie van J.c. de Moor, of gezien worden als plaats-
bepaling bij het eten van ‘vastenbrood’ en het drinken van ‘bier van onthou-
ding’. De regels 7 en 8 bevatten dan vier plaatsbepalingen in telkens twee 
paren: hoogten – bewaterde valleien en schaduw – tempel.238 De zieke wordt 
opgeroepen boete te doen in de hoogten (bmrmt) en in de lager gelegen wa-
terplaatsen (bmiyt) 239, in de duistere plaats (bẓlm) en in de tempel (bqdš). De 
paren van plaatsbepaling geven aan dat boetedoening verplicht is. D. Pardee 
neemt de regels 7c-8b als een meer zelfstandige eenheid en merkt op dat hier 
vier plaatsen worden genoemd waarin men mocht hopen rust te vinden. een 
expliciete relatie tussen deze regels en het voorafgaande of volgende deel van 
de tekst legt hij niet.240 binnen het kader van de vraag of qdš in regel 8 een 
epitheton kan zijn behorend bij aṯiratu hoeft een afweging van de voorge-
stelde interpretaties van deze regels uit ktu 1.169 niet te worden gegeven. 
voor ons onderzoek is het van belang vast te stellen dat qdš hier geen epithe-
ton is bij aṯiratu.241 

 
3.5.4 Mythische teksten 

in ktu 1.2.i.21 wordt gesproken over de bn qdš, dat vertaald kan worden als 
‘de zonen van de heilige’, ‘de heiligen’, ‘de heilige zonen’242, of ook ‘de zonen 
van Qudsju’. volgens regel 20-21 zetten de ilm (goden) zich neer om te feesten. 
Daarna wordt in regel 21 vermeld dat de bn qdš zich neerzetten om te dineren. 
beide zinnen zijn direct op elkaar betrokken. het tweede deel van de zin is 
afhankelijk van de finiete werkwoordsvorm yṯb uit het eerste deel. het lijkt 
aannemelijk te veronderstellen dat de bn qdš uit het tweede deel van het vers 
dezelfde zijn als de ilm uit het eerste deel. bn qdš wordt gebezigd vanuit het 
schrijversperspectief. 

even verder in ktu 1.2.i.38 komt opnieuw het parallellisme tussen ilm en 
bn qdš voor. ook hier komen de vertalingen als ‘heiligen’, ‘zonen van de hei-
lige’, of ‘heilige zonen’ voor, maar is ook te denken aan ‘de zonen van 
Qudsju’. het zijn de ilm en de bn qdš van wie gezegd wordt dat ze een ge-

238 D. Pardee gaat ook uit van twee woordparen in ktu 1.169.7-8 en vertaalt bẓlm bqdš als ‘in the shadows, 
even at the sanctuary’, evenals h.D. Dewrell. D. Pardee (2002, 160) en h.D. Dewrell (2013, 36-37). g. 
del olmo lete vertaalt ‘in (places of) darkness, in (places of) taboo!’ helaas maakt hij zijn keuze om 
qdš te vertalen met ‘taboo’ niet duidelijk. g. del olmo lete (2014, 333).

239 Y. avishur gaat uit van een synoniem parallellisme in de regels 7 en 8, en vertaalt bmiyt als ‘in the sky’. 
verder vertaalt hij bẓlm als ‘in the gloom’. Y. avishur (1981, 22). voor de vertaling hierboven hebben 
we gekozen voor de betekenissen zoals gegeven door g. del olmo lete en J. sanmartín (2004).

240 D. Pardee (2000, 886).
241 voor een verdere bespreking van elementen uit ktu 1.169 zie de paragrafen 6.3.1 en 6.3.2.
242 Zie voor verschillende vertaalmogelijkheden van bn qdš de vertalingen van ktu 1.2.i.20-21 in de wer-
ken van a. caquot (1974), g. del olmo lete (1981), M.s. smith (1994), D. Pardee (1997a) en n. Wyatt 
(1998).
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schenk zullen brengen voor Jammu. op deze plaats is het ilu die de uitdruk-
king bn qdš gebruikt, waardoor de frase ook vanuit het deelnemersperspectief 
kan worden aangewend. 

in ktu 1.2.iii.19-20 komt in reconstructie opnieuw het parallellisme tussen 
ilm en bn qdš voor.243 het betreft hier een klacht van ʿaṯtaru, die geen huis 
heeft als de goden en geen woonplaats als de bn qdš. n. Wyatt merkt hierbij 
op dat qdš hier gezien moet worden als epitheton bij ilu en niet als epitheton 
bij aṯiratu.244 ook hier geldt dat verschillende opties mogelijk zijn. Zo kan bn 
qdš vertaald worden als ‘de heiligen’, maar evenzeer als ‘de zonen van de hei-
lige’, waarbij ‘heilige’ kan verwijzen naar ilu, en ten slotte ook als ‘zonen van 
Qudsju’. bij deze laatste vertaling kan Qudsju geïnterpreteerd worden als 
epitheton van aṯiratu. 

buiten de genoemde teksten komt het woord qdš binnen de mythische tek-
sten nog voor in ktu 1.3.i.13, waar gesproken wordt over een ks qdš, een hei-
lige beker; en verder in ktu 1.3.iii.30 (met herhaling in ktu 1.3.iv.20) waar 
het gebruikt wordt als aanduiding van de plaats waar baʿlu woont en moge-
lijk te maken heeft met een heiligdom.245 ook wordt qdš gebruikt als adjectief 
bij de stem van baʿlu (ktu 1.4.vii.29). 

verder komt qdš in de mythische teksten voor als deel van de naam van de 
godheid Qudsju-wa-amurru. in ktu 1.3.vi.11 staat deze godheid parallel 
aan de vissers van aṯiratu, evenals in ktu 1.4.iv.2, 8 en 13. in regel 16 en 17 
worden de elementen Qudsju en amurru uit elkaar gehaald, in wat volgens 
a. caquot een retorische disjunctie heet.246 

een direct bewijs voor het gebruik van qdš als epitheton van aṯiratu is binnen 
bovengenoemde mythische teksten niet te vinden. Wel is er een verband te leg-
gen via de ilm ‘goden’, die in een direct parallellisme met zowel bn qdš als bn 
aṯrt worden aangetroffen. ktu 1.3.iv.48-49 (deels gerestaureerd), met herha-
lingen in ktu 1.4.i.10 (gerestaureerd), ktu 1.4.iv.51-52 en ktu 1.4.v.1, noemt 
in de eerste colon de ilm en in de tweede bn aṯrt. Mogelijk is qdš in de frase bn 
qdš in ktu 1.2.i.21, ktu 1.2.i.38 en ktu 1.2.iii.20 een epitheton bij aṯiratu. 

243 ktu 1.2.iii.19-20 luidt in ktu3: ank . in . bt [. l]y [. km .] ilm . w ḥẓr [. kbn] [qd]š. ktu3 merkt op dat de 
regel mede is gereconstrueerd op grond van ktu 1.2.i.20-21. De reconstructie past binnen de ontwik-
keling van het plot van het verhaal. 

244 n. Wyatt (1998, 54, noot 78). Wyatt wijst de mogelijkheid dat qdš zou verwijzen naar een godin Qudsju 
van de hand. in zijn optiek is deze godin een moderne uitvinding en hij wijst erop dat qdš in de egyp-
tische teksten die aanleiding zijn om een godin met de naam Qudsju te veronderstellen, telkens van 
een vrouwelijke uitgang –t zijn voorzien, hetgeen niet het geval is in de ugaritische teksten. recenter 
onderzoek laat echter zien dat ook in egypte een godin bekend was onder de naam Qadesj. Zie k. ta-
zawa (2014, 96-102, 120-123). ook i. cornelius gaat uit van het bestaan van een godin in egypte onder 
de naam qdš of qdšt. De uitspraak van deze naam blijft onbekend. i. cornelius (2004, 45-58).

245 n. Wyatt (1998, 87, voetnoot 43).
246 a. caquot (1974, 203, voetnoot e).
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ktu 1.23.65 meldt qdš in regel 65. De verbinding met het voorafgaande 
mdbr ‘woestijn’ maakt duidelijk dat qdš hier een karakterisering van een plaats 
moet zijn. Zowel de vertaling ‘een heiligdom in de woestijn’247 als ‘de heilige 
woestijn’248 zijn linguïstisch gezien mogelijk. 

in ktu 1.94 komt driemaal het woord qdš voor. De tekst is zwaar bescha-
digd en moeilijk te vertalen. ch. virolleaud heeft de tekst een mythologische 
episode aangaande de godin Qdš genoemd.249 De tekst is te gebroken voor 
een serieuze vertaling. in regel 25 wordt mogelijk gesproken over de bn qdš. 
J.c. de Moor meent dat het bij de bn qdš in deze regel gaat om de kinderen 
van een ‘heilige man’, die in zijn optiek een geestelijke moet zijn geweest die 
dicht bij de beelden van de goden mocht komen en aan wie het zelfs was toe-
gestaan met hen te converseren. Juist deze qdš kon de boodschap van de 
goden aan de mensen doorgeven. J.c. de Moor steunt voor zijn interpretatie 
sterk op zijn voorgestelde reconstructie en uitleg van ktu 9.432, waarin qdš 
zou verwijzen naar attanu, de hogepriester en raadpleger van de goden.250 
binnen enkele epische en mythische teksten komt de uitdrukking bn qdš ech-
ter mogelijk voor als verwijzing naar de goden als kinderen van aṯiratu (zie 
de huidige paragraaf en paragraaf 3.5.2), reden waarom we in ktu 1.94 een 
verwijzing naar de godin aṯiratu niet uitsluiten.  

ktu 1.114 is een deels gebroken tablet. aan de voorzijde beschrijft de tekst 
een scène waarbij ilu dronken raakt en mogelijk zijn bewustzijn verliest. ver-
volgens worden de godinnen ʿanatu en ʿaṯtartu genoemd, die kennelijk in 
beweging komen en, volgens het tweede leesbare deel van de tekst aan de 
achterzijde van de tablet, een medicinaal kruid op zijn ilu’s voorhoofd aan-
brengen, waardoor hij ontwaakt uit zijn dronkenschap.251 D. Pardee leest qdš 
in regel 24 en noemt de mogelijkheid dat de godinnen ʿanatu en ʿaṯtartu in 

247 Zo J.c. de Moor (1987, 127).
248 Zo th.J. lewis (1997, 213).
249 ch. virolleaud (1965).
250 J.c. de Moor (2011, 205).
251 De tekst wordt op verschillende wijzen gekarakteriseerd. b. Margalit ziet overeenkomsten tussen de 
hemelse en aardse mrzḥ, en beschrijft de tekst ktu 1.114 als een mythologische reflectie van de socio-
historische realiteit die bekend staat als mrzḥ. b. Margalit (1979, 120).a. caquot et al. menen dat de 
voorzijde voornamelijk een mythische scène beschrijft, met op de achterzijde van de tablet een recept 
voor een remedie tegen de gevolgen van dronkenschap. a. caquot et al. (1989, 71). D. Pardee gaat uit 
van een ‘gelegenheidsmythe’. hij wijst erop dat een mrzḥ van ilu in de ugaritische teksten verder on-
bekend is. ook is niet duidelijk waarom de maangod Jarichu als een hond verschijnt. omdat het doel 
van de tekst vooral lijkt te zijn gelegen in het garanderen van de werkzaamheid van een recept bij dron-
kenschap, spreekt hij ook van een para-mythologische tekst. D. Pardee (1988, 74). g. del olmo lete 
leest ktu 1.114 als een tekst die spreekt over necromantie, waarbij ilu door alcoholische intoxicatie het 
rijk van de ‘geesten’ binnentrekt. het tweede gedeelte van de tekst beschrijft in zijn optiek een zoektocht 
naar middelen met medicinale werking om de gevolgen van de intoxicatie te laten verdwijnen. g. del 
olmo lete (2015).
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de velden van Qadeš op jacht gaan/zoeken naar de juiste ingrediënten waar-
mee de gevolgen van een teveel aan alcohol kunnen worden bestreden.252 als 
aanduiding van een dorp komt qdš voor in administratieve teksten. g. del 
olmo lete leest qdš als adjectief bij een aan te vullen substantivum, waarbij 
hij kiest voor ‘woestijn’. Zijn keuze voor de aanvulling ‘woestijn’ is te verkla-
ren vanuit zijn visie dat juist de woestijn het gebied is waar de oorspronkelijke 
goddelijke krachten werkzaam zijn.253 

De verschillende visies op ktu 1.114 hoeven niet nader te worden geëva-
lueerd binnen het kader van dit onderzoek. We concluderen dat de tekst geen 
aanleiding geeft qdš in ktu 1.114.24 te lezen als een naam of epitheton van 
een godin die bij de hier beschreven zoektocht is betrokken. 

in het overzicht over mythische teksten nemen we ook ktu 1.166 op. hoe-
wel de gefragmenteerde staat van de tekst geen definitieve rubricering van 
de tekst toestaat, lijkt het voorkomen van enkele godennamen in de richting 
te wijzen van een mythische tekst. voor een classificering als rituele tekst zijn 
geen duidelijke aanwijzingen gevonden, reden waarom we de tekst hier op-
nemen. in regel 13 komt de uitdrukking voor l šd . qdš, die volgens P. bordreuil 
en a. caquot het best vertaald kan worden als een ‘heilige god’, waarbij in 
hun optiek de identiteit van de godheid is weergegeven als šd.254 M.c.a. kor-
pel en J.c. de Moor gaan uit van het bestaan van een god met de naam 
sjed(u).255 Duidelijk is dat qdš in ktu 1.166.13 geen epitheton is bij aṯiratu. 

 
3.5.5 Voorlopige conclusie 

binnen administratieve teksten is geen bewijs te vinden voor het gebruik van 
qdš als epitheton van aṯiratu. Deze constatering geldt eveneens voor de ritu-
ele teksten, al blijft er een mogelijkheid dat ktu 1.104.12 qdš gebruikt als aan-
duiding van een begunstigde godheid. Wanneer we letten op de ilm in de 
mythische teksten, die parallel staan aan zowel bn qdš als bn aṯrt kan men 
voorzichtig veronderstellen dat ktu 1.104.12 een verwijzing bevat naar 
aṯiratu. Zekerheid is er echter niet te krijgen.  

binnen de mythische teksten kan qdš binnen de frase bn qdš daadwerkelijk 
een epitheton zijn behorend bij aṯiratu. De karakterisering van aṯiratu die 
nu door het gebruik van dit epitheton gegenereerd wordt, past bij haar ka-
rakterisering als qnyt ilm (paragraaf 3.4), en – zoals we zullen zien – um ilm 
(paragraaf 3.6). van belang is te constateren dat aṯiratu’s karakterisering door 
middel van het epitheton bn qdš slechts op indirecte wijze nadere informatie 

252  D. Pardee (1988, 65-66 en 74).
253  g. del olmo lete (2015, 230).
254  P. bordreuil en a. caquot (1979, 303).
255  M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2016, 53, 81-82).
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verschaft met betrekking tot aṯiratu. het epitheton zelf beschrijft immers haar 
kinderen. qdš als epitheton bij aṯiratu kan vanuit zowel het schrijvers- als het 
deelnemersperspectief worden aangewend. 

 

3.6 UM ILM 

een epitheton dat wat betekenis betreft nauw lijkt samen te hangen met qnyt 
ilm, en mogelijk betrekking heeft op aṯiratu, is um ilm. het epitheton wordt 
gebruikt in ktu 2.31.48. Deze zin spreekt over een venster in de toren van 
de ‘moeder van de goden’. De tekst als zodanig is als mythisch gekarakteri-
seerd256, als brief – al wordt deze classificering door anderen betwijfeld257 – 
of bezweringstekst.258 a. rahmouni meent op grond van het voorkomen in 
de tekst van goddelijke epitheta en het gebruik van religieuze termen als dbḥn 
(onze (?) offers) dat deze tekst eerder als een rituele tekst dient te worden ge-
lezen, al is de relatie met de cultus niet direct duidelijk.259 De gebroken staat 
van de tekst maakt het onmogelijk tot een heldere classificatie van de tekst te 
komen. voor zover nu te beoordelen, lijkt de tekst vooral als een rituele tekst 
te moeten worden gelezen. naar welke godin het epitheton verwijst, is mede 
door het ontbreken van een parallellisme, niet met zekerheid te zeggen. Wel 
wordt in regel 44 de godin aṯiratu genoemd. een identificatie van um ilm met 
aṯiratu ligt daardoor voor de hand,260 maar de gebroken staat van de tekst 
belet heldere conclusies.  

binnen het ugaritische tekstcorpus is er geen tekst bekend waarin um ilm 
parallel voorkomt aan aṯiratu. ook is er geen tekstuele schakel bekend tussen 
um ilm en aṯiratu. De grote mate van overeenkomst in betekenis tussen de 
epitheta um ilm en qnyt ilm is de reden dat we dit epitheton wel meenemen 
bij de beeldvorming van aṯiratu. 

 

3.7 VERWERKING VAN DE GEGEVENS EN VOORLOPIGE 
CONCLUSIE 

3.7.1 ilt 
in onderstaande schema’s maken we de balans op van de epitheta die in dit 
hoofdstuk zijn onderzocht. er is geen afzonderlijke tabel opgenomen voor de 
behandelde epitheta rbt in de combinatie rbt aṯrt (zie paragraaf 3.3.1.3) en 

256 ch. virrolleaud (1957).
257 M. Dijkstra et al. (1981).
258 suggestie ktu3, maar voorzien van vraagtekens.
259 a. rahmouni (2008, 72, voetnoot 2).
260 Zie ook D.M. clemens (2001, 220) en h.J. Marsman (2003, 218-219).
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voor um ilm (zie paragraaf 3.6). in bovenstaande tekst is ervoor gekozen beide 
te betrekken op aṯiratu. omdat zij elk slechts één keer voorkomen, zal ver-
dere verwerking van deze gegevens geen nieuwe inzichten opleveren. op de 
vraag of de overige epitheta betrekking hebben op aṯiratu onderscheid ik de 
volgende antwoorden: 
• Ja. Dit antwoord zal daar worden gegeven wanneer er door middel van 

parallellisme bewezen geacht kan worden dat het epitheton naar de godin 
aṯiratu verwijst. 

• nee. Dit antwoord geeft aan dat er door middel van parallellisme wordt 
aangegeven dat het epitheton naar een andere godin verwijst, of dat er an-
dere redenen zijn waardoor een verwijzing naar de godin aṯiratu kan wor-
den uitgesloten. 

• Mogelijk. bij dit antwoord zijn er argumenten aan te voeren waarom het 
heel goed voorstelbaar is in het epitheton een verwijzing naar aṯiratu te 
lezen, zonder dat de verwijzing als bewezen kan worden beschouwd. 

• onduidelijk. bij dit antwoord is geen sprake van parallellisme, waardoor 
het niet is uit te sluiten dat het epitheton verwijst naar aṯiratu, maar even-
min aannemelijk te maken is. 

bij de kolommen ‘reconstructie’ en ‘parallellisme’ is gepoogd zo veel mogelijk 
met ‘nee’ of ‘ja’ te antwoorden. in een aantal gevallen moet de mate van re-
constructie bij het antwoord worden betrokken. in één tekst is het parallelle 
aṯrt gereconstrueerd. Daarvoor is de kwalificatie ‘deels’ gebruikt. een gedeel-
telijke reconstructie kan ook voor ilt voorkomen. in dat geval is eveneens de 
kwalificatie ‘deels’ gebruikt. ook de kolom ‘parallellisme’ kon niet slechts 
bevestigend of ontkennend worden ingevuld. om de resultaten van enkele 
ugaritische teksten zelf, en de hierboven weergegeven bespreking ervan, 
geen geweld aan te doen door deze in een al te sterk versimpeld schema in 
te passen, wordt ook de kwalificatie als ‘onduidelijk’ in deze kolom gebruikt. 

bij de kolom ‘perspectief’ is gekeken naar degene die het epitheton ge-
bruikt. Daarbij zijn twee opties gekozen: schrijver of deelnemer. Dit onder-
scheid is slechts van belang wanneer het epische of mythische teksten betreft, 
en wanneer een epitheton daadwerkelijk te maken heeft met aṯiratu. bij de 
totstandkoming van iedere tekst is een schrijver betrokken die zijn of haar 
stempel op de tekst zet. in zowel epische als mythische teksten zijn echter 
personages actief die onder meer gesprekken voeren waarin zij epitheta kun-
nen gebruiken om te verwijzen naar goden. Wanneer personages uit de tekst 
epitheta gebruiken, geven zij daarmee hun relatie weer tot degene voor wie 
zij het epitheton aanwenden. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat 
het onduidelijk blijft in welke mate de schrijver van een tekst spreekt door 
de personages die worden opgevoerd. in enkele teksten is het niet te achter-
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halen wie er nu spreekt, de schrijver of de deelnemer. voor deze teksten wordt 
in onderstaande tabel de aanduiding ‘onduidelijk’ gebruikt.  

ten slotte is er de kolom waarin we samenvatten of een vermeld epitheton be-
trekking heeft op aṯiratu of niet. in een aantal gevallen kon duidelijk met ‘ja’ of 
‘nee’ worden geantwoord. in situaties waarin een betrekking op redelijke wijze 
kan worden verdedigd, is geantwoord met ‘mogelijk’. ook waren er teksten waar 
een betrekking op aṯiratu niet kon worden bevestigd, noch kon worden uitge-
sloten. voor deze gevallen is gekozen voor de aanduiding ‘onduidelijk’. 
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tekstsoort tekst recon-
structie

parallellisme perspectief betrekking op 
Aṯiratu

administra-
tieve teksten

KTU 4.170.23 deels nee n.v.t onduidelijk

KTU 4.35.I.19 nee nee n.v.t onduidelijk

epische  
teksten

KTU 1.14.IV.35 nee ja schrijver ja

KTU 1.14.IV.39 nee ja deelnemer ja

KTU 1.15.III.26 nee ja schrijver ja

rituele  
teksten

KTU 1.41.24 nee nee, mogelijk 
inclusie

n.v.t mogelijk

KTU 1.41.32 ja nee n.v.t mogelijk

KTU 1.39.11 nee nee n.v.t onduidelijk

KTU 1.39.11 nee nee n.v.t onduidelijk

KTU 1.50.2 nee onduidelijk n.v.t onduidelijk

KTU 1.50.4 nee onduidelijk n.v.t onduidelijk

KTU 1.81.5 nee onduidelijk n.v.t onduidelijk

KTU 1.81.8 nee onduidelijk n.v.t onduidelijk

KTU 1.81.21 nee nee n.v.t onduidelijk

KTU 1.87.26 deels nee n.v.t mogelijk

KTU 1.87.34 ja nee n.v.t onduidelijk

KTU 1.112.25 deels nee n.v.t nee

mythische 
teksten

KTU 1.1.IV.14 nee nee deelnemer ja

KTU 1.3.II.18 nee ja schrijver nee

KTU 1.3.V.37 nee ja schrijver ja

KTU 1.4.I.7 nee ja, deels gere‐
construeerd

schrijver ja

KTU 1.4.IV.49 nee ja schrijver ja

KTU 1.6.I.40 nee ja deelnemer ja

KTU 1.117.4 ja ja onbekend mogelijk
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van de vierentwintig geanalyseerde teksten waarin het epitheton ilt voor-
komt, blijken er ten minste negen met zekerheid te kunnen worden verbon-
den met aṯiratu. het perspectief van waaruit deze relatie wordt gelegd, is 
niet altijd even duidelijk. van de negen teksten waarvan het perspectief van 
waaruit het epitheton ilt wordt gebruikt, kan worden vastgesteld, zijn er zes 
vanuit het schrijversperspectief geschreven, drie vanuit het deelnemersper-
spectief. in slechts één geval gaat het om een situatie waarin het epitheton 
geen betrekking heeft op aṯiratu. in met name de epische en mythische tek-
sten kon een relatie tussen aṯiratu en het epitheton ilt in de meeste gevallen 
worden gelegd. binnen rituele teksten bleek een relatie tussen aṯiratu en ilt 
veel minder aanwezig. van de twaalf onderzochte vermeldingen van ilt kon 
slechts in twee gevallen een relatie tussen aṯiratu en ilt als ‘mogelijk’ worden 
aangemerkt. negen vermeldingen moesten als ‘onduidelijk’ worden beschre-
ven. in één geval bleek ilt duidelijk niet op aṯiratu betrekking te hebben. Men 
kan uit bovenstaand overzicht opmaken dat ilt als epitheton van aṯiratu voor-
namelijk in epische en mythische teksten wordt gebruikt. het gebruik van 
het epitheton ilt bij aṯiratu getuigt van haar invloed en macht, zoals blijkt uit 
het gebruik van ilt in de teksten ktu 1.1.iv.14-15 en ktu 1.3.ii.18, al moet 
bij deze laatstgenoemde tekst worden opgemerkt dat ilt op deze plaats niet 
op aṯiratu maar op ʿanatu betrekking heeft. 

 
3.7.2 rbt aṯrt ym 

in onderstaande tabel zijn de kolommen zo veel mogelijk gelijk gebleven als 
bij de verwerking van de gegevens over ilt. De kolom waarin werd aangege-
ven of het epitheton op aṯiratu betrekking had kon worden geschrapt. het 
voorkomen van haar naam laat zien dat dit epitheton op aṯiratu betrokken 
is. Wat betreft het parallellisme moet worden opgemerkt dat het epitheton 
rbt aṯrt ym dan parallel staat aan qnyt ilm. een kolom is eraan toegevoegd. in 
deze kolom wordt aangegeven of de vermelding van het epitheton binnen 
het stereotiep weergegeven verzoek van baʿlu tot toestemming voor de bouw 
van een paleis wordt gedaan of niet. Wanneer dit het geval is, wordt dit aan-
gegeven met ‘verzoek’. Wanneer het epitheton niet binnen het verzoek wordt 
weergegeven, maar wel er op indirecte wijze mee verbonden is, wordt dit 
aangeduid met ‘indirect verzoek’. ten slotte is het mogelijk dat het epitheton 
te maken heeft met het benoemen van een troonsopvolger in baʿlu’s plaats. 
Deze situatie wordt omschreven als ‘troonsopvolging’. Wanneer de context 
geen (indirect) verzoek of troonsopvolging betreft, is de kolom ‘context’ niet 
ingevuld. 
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voor wat betreft het parallellisme valt op dat het epitheton rbt aṯrt ym slechts 
in zes van de tweeëntwintig keer dat dit epitheton wordt genoemd, samen 
met een ander epitheton, namelijk qnyt ilm, wordt aangetroffen. Wellicht mag 
men hieruit afleiden dat er voor rbt aṯrt ym geen noodzaak door de schrijver 
werd gezien deze te complementeren met een ander epitheton of naam van 
de godin, daar het inmiddels duidelijk was welke godin was bedoeld en zij 
op voldoende wijze was gekarakteriseerd. opvallend genoeg wordt in vijf 
van deze zes contexten direct gesproken over omkoping, zoals blijkt uit het 
gebruik van onder meer de woorden mgn en mġẓ. in ktu 1.4.iv.31 ziet ilu 
aṯiratu komen en gebruikt dan hetzelfde parallellisme, wat, indien het juist 
is dat beide genoemde epitheta samen te maken hebben met beïnvloeding of 
omkoping, er op zou kunnen wijzen dat ilu zich er van bewust is dat aṯiratu’s 
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tekstsoort tekst recon-
structie

parallel-
lisme

perspectief context

mythische 
teksten

KTU 1.3.IV.49 ja nee onbekend verzoek

KTU 1.3.V.40 nee nee deelnemer verzoek

KTU 1.3.VI.1‐2 deels ja deelnemer indirect verzoek

KTU 1.4.I.13‐14 nee nee deelnemer verzoek

KTU 1.4.I.21 nee ja deelnemer  

KTU 1.4.II.28 deels nee schrijver  

KTU 1.4.II.31 deels nee deelnemer  

KTU 1.4.III.25 nee ja schrijver indirect verzoek 

KTU 1.4.III.27 nee nee schrijver indirect verzoek 

KTU 1.4.III.28‐29 nee ja deelnemer indirect verzoek 

KTU 1.4.III.34 nee ja deelnemer indirect verzoek 

KTU 1.4.III.38 nee nee schrijver  

KTU 1.4.IV.1‐2 deels nee schrijver  

KTU 1.4.IV.4 deels nee deelnemer  

KTU 1.4.IV.31 deels ja deelnemer indirect verzoek 

KTU 1.4.IV.40 nee nee schrijver indirect verzoek 

KTU 1.4.IV.53 nee nee deelnemer verzoek

KTU 1.4.V.2 nee nee schrijver indirect verzoek 

KTU 1.6.I.44 nee nee schrijver troonsopvolging

KTU 1.6.I.45 deels nee deelnemer troonsopvolging

KTU 1.6.I.47 nee nee schrijver troonsopvolging

KTU 1.6.I.53 nee nee schrijver troonsopvolging
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komst tot doel heeft zijn goedkeuring voor een verzoek te verkrijgen. het ge-
bruik van het epitheton rbt aṯrt ym binnen de ontwikkeling van de baʿlu-
mythe concentreert zich rond twee belangrijke gebeurtenissen, namelijk de 
bouw van een paleis voor baʿlu en de benoeming van een troonsopvolger. 
Daarmee tekent de baʿlu-mythe aṯiratu als een godin met macht en invloed. 

 
3.7.3 qnyt ilm 

in onderstaand schema zijn de kolommen opnieuw zo veel mogelijk gelijk 
gebleven aan de voorgaande twee tabellen. ook bij deze tabel was er geen 
reden om een kolom op te nemen waarin aangegeven zou worden of het epi-
theton betrekking had op aṯiratu of niet. in alle gevallen is er immers sprake 
van parallellisme met het epitheton rbt aṯrt ym, dat uitsluitend betrekking 
heeft op aṯiratu. 

 
opvallend is dat het epitheton qnyt ilm uitsluitend parallel aan rbt aṯrt ym 
voorkomt, en daarmee dus altijd als epitheton bij aṯiratu wordt gezien. op 
twee momenten in de baʿlu-mythe wordt relatief veel gebruik gemaakt van 
dit epitheton. in het gesprek dat baʿlu en ʿanatu voeren met aṯiratu en 
waarin zij haar vragen zich in te zetten voor baʿlu’s verzoek een paleis te 
mogen bouwen, treffen we dit epitheton driemaal aan. Daarnaast is het ilu 
die dit epitheton gebruikt wanneer hij aṯiratu ziet naderen, waarbij hij mo-
gelijk al zinspeelt op een te ontvangen verzoek van haar kant, zoals opge-
merkt in paragraaf 3.7.2. het veelvuldig gebruik van zowel het epitheton rbt 
aṯrt ym en qnyt ilm in met name ktu 1.4.iii, lijkt er op te wijzen dat middels 
het gebruik van genoemde epitheta een cruciale fase in de ontwikkeling van 
de verhaallijn wordt aangegeven. binnen deze fase lijkt aṯiratu een grote rol 
te zijn toegedacht. het is mogelijk deze rol te relateren aan haar wijsheid. De 
tekst tekent aṯiratu als degene die de kennis heeft die nodig zal zijn om ilu 
te overtuigen van de redelijkheid van baʿlu’s verzoek. tegelijkertijd is de rol 
voor aṯiratu binnen de ontwikkeling van de verhaallijn van de baʿlu-mythe 
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tekstsoort tekst recon-
structie

parallel-
lisme

perspectief context

mythische 
teksten

KTU 1.3.VI.2 nee ja deelnemer indirect verzoek

KTU 1.4.I.22 nee ja deelnemer

KTU 1.4.III.26 nee ja schrijver indirect verzoek

KTU 1.4.III.30 nee ja deelnemer indirect verzoek

KTU 1.4.III.35 nee ja deelnemer indirect verzoek

KTU 1.4.IV.32 deels ja deelnemer indirect verzoek
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gerelateerd aan haar karaktereigenschap als moeder. Dit aspect is terug te 
vinden in het epitheton qnyt ilm ‘schepster van de goden’. 

 
3.7.4 qdš 

in onderstaande tabel worden de gegevens over het gebruik van qdš weerge-
geven. De invulling van de tabel is in overeenstemming met de tabellen die 
hiervoor zijn gemaakt.  
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   tekstsoort tekst recon-
structie

parallellisme perspectief betrekking op 
Aṯiratu

administra-
tieve teksten

KTU 4.643.4 nee nee n.v.t nee

KTU 4.643.5 nee nee n.v.t nee

KTU 4.643.6 nee nee n.v.t nee

KTU 4.643.7 nee nee n.v.t nee

KTU 4.652.3 deels nee n.v.t nee

KTU 4.610 deels nee n.v.t nee

KTU 2.73.5 nee nee n.v.t nee

epische  
teksten

KTU 1.14.IV.34 nee nee n.v.t nee

KTU 1.16.I.7 nee ja n.v.t nee

KTU 1.16.I.11 nee ja n.v.t mogelijk

1.16.I.22 nee ja n.v.t mogelijk

1.16.II.46 nee ja n.v.t nee

1.16.II.49 ja ja n.v.t mogelijk

1.17.I.3 nee ja n.v.t nee

1.17.I.8 nee ja n.v.t nee

1.17.I.11 ja ja n.v.t nee

1.17.I.13 nee ja n.v.t nee

1.17.I.22 nee ja n.v.t nee

1.17.I.26 nee nee n.v.t nee

1.17.I.44 nee nee n.v.t nee

1.17.II.16 nee nee n.v.t nee

rituele teksten 1.57.3 nee nee n.v.t nee

1.104.12 nee onduidelijk n.v.t onduidelijk

1.112.21 nee nee n.v.t nee

1.115.7 nee nee n.v.t nee

1.119.6 nee nee n.v.t onduidelijk
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uit bovenstaand overzicht blijkt duidelijk dat het epitheton qdš slechts binnen 
de mythische en epische teksten als epitheton voor de godin aṯiratu gebruikt 
kan zijn. Direct bewijs voor qdš als epitheton bij aṯiratu is niet gevonden. 
slechts via indirecte wijze kon de relatie worden gelegd. Wanneer we ervan 
uitgaan dat qdš in de teksten ktu 1.2.i., ktu 1.2.iii en ktu 1.94 als epitheton 
bij aṯiratu is gebruikt, dan wordt aṯiratu in deze teksten door middel van 
haar epitheton nadrukkelijk verbonden aan haar kinderen. uitgaande van 
deze vooronderstelling, is het met name het moederschap van aṯiratu dat de 
teksten benadrukken. ter relativering van deze interpretatie merken we nog-
maals op dat in geen van de hier vermelde teksten een directe relatie kon 
worden gelegd tussen aṯiratu en het epitheton qdš. 
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tekstsoort tekst reconstructie parallellisme perspectief betrekking op 
Aṯiratu

rituele teksten 1.123.20 nee nee n.v.t nee

1.123.26 nee nee n.v.t nee

1.169.8 nee ja n.v.t nee

mythische  
teksten

1.2.I.21 nee ja schrijver mogelijk

1.2.I.38 nee ja deelnemer mogelijk

1.2.III.20 deels ja deelnemer mogelijk

1.3.I.13 nee ja n.v.t nee

1.3.III.30 nee ja n.v.t nee

1.3.IV.20 deels ja n.v.t nee

1.3.VI.11 nee nee n.v.t nee

1.4.IV.2 ja nee n.v.t nee

1.4.IV.8 deels nee n.v.t nee

1.4.IV.13 nee nee n.v.t nee

1.4.IV.16 nee ja n.v.t nee

1.4.VII.29 nee ja n.v.t nee

1.23.65 nee ja n.v.t nee

1.94.23 nee nee schrijver mogelijk

1.94.24 nee nee schrijver mogelijk

1.94.25 nee nee onbekend mogelijk

1.114.24 deels nee n.v.t nee

1.166.13 nee nee n.v.t nee
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3.7.5 Conclusies 
voordat we tot enkele afrondende conclusies binnen dit hoofdstuk komen, 
moeten we eerst dieper ingaan op de verschillen tussen de onderscheiden 
tekstgenres en hun mogelijke implicaties voor de conclusies. epitheta zijn 
voor de schrijver instrumenten waarmee hij extra kleur aan de portretten van 
de personages van zijn verhalen kan geven. toegepast op de godin aṯiratu 
uit ugarit, kunnen we stellen dat zij niet de godin zou zijn geweest die ze in 
de teksten was, wanneer er geen epitheta zouden zijn gebruikt. De epitheta 
geven haar karakter weer, maar bepalen eveneens haar relatie tot de andere 
goden binnen de godenwereld en haar relatie tot de mensen.261 in admini-
stratieve en rituele teksten waarin haar epitheta worden genoemd, lijken deze 
haar relatie tot en betekenis voor mensen te verwoorden. beide tekstgenres 
zijn geschreven met het oog op menselijk handelen. epische teksten spreken 
zowel over de wereld van de mensen, als over de wereld van de goden. in 
epische teksten zijn zowel mensen als goden acteurs die deelnemen aan de 
ontwikkeling van de verhaallijn. Wel moet worden opgemerkt dat in deze 
teksten mensen goddelijke trekken kunnen krijgen, zoals eveneens geldt dat 
goden maar al te menselijke karaktertrekken kunnen tonen. bij deze teksten 
zal met name het perspectief van waaruit het epitheton is gebruikt, duidelijk 
moeten maken of het epitheton iets zegt over de relatie van de godin tot de 
mensen of over haar relatie tot de goden. Mythische teksten kunnen worden 
omschreven als teksten die verhalen over goden in archaïsche tijden of peri-
oden die in de loop van de geschiedenis in cultureel opzicht formatieve pe-
rioden bleken te zijn geweest.262 De mythische teksten uit ugarit beschrijven, 
voor wat het huidige onderzoek betreft, aṯiratu’s relatie tot andere goden, 
waarbij mede gebruik wordt gemaakt van epitheta. tegelijkertijd dient ook 
bij mythische teksten het perspectief van waaruit de epitheta zijn gebruikt te 
worden meegenomen. immers, de goden kunnen zich tot elkaar richten door 
het gebruik van epitheta, maar ook de schrijver kan met name in de redac-
tioneel getinte stukken tekst besluiten het epitheton al dan niet te gebruiken. 
Wanneer hij deze gebruikt, moet de vraag beantwoord worden waarom hij 
deze gebruikt. bij de beantwoording van deze vraag kan men een verklaring 

261 W. brueggemann beschrijft hoe substantiva (vergelijkbaar met epitheta) in de hebreeuwse bijbel wor-
den gebruikt om te beschrijven hoe JhWh actief betrokken is op het leven van het volk. Zie W. brueg-
gemann (1997, 266).

262 Deze omschrijving is een modificatie van de definitie zoals M. fishbane die geeft. fishbane betrekt in 
zijn definitie van mythe ook helden als hoofdpersonen van mythen. M. fishbane (2003, 1). een helder 
onderscheid tussen helden en goden in mythische teksten zal niet altijd gemaakt kunnen worden. on-
danks dit probleem onderscheiden we hier tussen epische en mythische teksten, waarbij de epische 
teksten een meer humane sfeer ademen en waarin eerder helden optreden, dan in mythische teksten, 
waarin voornamelijk de goden de hoofdrolspelers zijn. 

Aṯiratu en haar epitheta  |  163

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 163



zoeken binnen de ontwikkeling van de verhaallijn waardoor het gebruik van 
een bepaald epitheton op een bepaalde plaats binnen de ontwikkeling van 
de verhaallijn aan deze ontwikkeling een bijdrage levert. tegelijkertijd kan 
de vraag gesteld worden of het gebruik van een epitheton in een redactioneel 
stuk tekst niet tevens iets zegt over de houding van de schrijver ten opzichte 
van de godin aṯiratu. een keuze tussen deze beide mogelijkheden zal niet 
goed mogelijk zijn. Met name het inzicht dat mythische teksten geschreven 
of herschreven worden vanuit concreet historische situaties en mogelijk ook 
met het oog op een concrete historische situatie zijn geschreven, maakt het 
mogelijk te veronderstellen dat de schrijver met een gebruikt epitheton de re-
latie van de goden tot de menselijke wereld wil weergeven en niet uitsluitend 
de relatie tussen goden onderling beschrijft.263 We gaan er daarom in het ver-
volg van uit dat epitheta die voorkomen in redactionele stukken tekst binnen 
een mythologische tekst beide functies kunnen hebben.  

het epitheton ilt wordt in rituele teksten gebruikt, waarbij het mogelijk ook 
verwijst naar aṯiratu. in het licht van wat hierboven is opgemerkt over de 
betekenis van een epitheton in een rituele tekst, kunnen we vaststellen dat 
het epitheton door de mensen werd gebruikt om naar aṯiratu te verwijzen. 
Wat betreft de invulling van deze relatie dienen we te kijken naar de epische 
teksten waar ilt vanuit zowel schrijvers- als deelnemersperspectief gebruikt 
wordt als epitheton bij aṯiratu. aṯiratu blijkt een belangrijke functie te ver-
vullen in het leven van kirta. kirta komt bij haar heiligdom, legt tegenover 
haar een gelofte af, en zij is het die zich later in de verhaallijn zijn gelofte her-
innert, waardoor kirta mogelijk zijn ondergang tegemoet gaat. Wanneer de 
epische kirta een identificatiefiguur voor de mensen uit ugarit is geweest, 
zal aṯiratu een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van de burgers 
uit ugarit. Deze omschrijving van haar rol ten opzichte van de burgers van 
ugarit lijkt te worden bevestigd door rituele teksten die spreken over een 
tempel van ilt waar rituelen worden voltrokken. kennelijk vonden de inwo-
ners van ugarit het van belang een tempel voor haar te bouwen.  

binnen de mythische teksten wordt het epitheton ilt ook gebruikt voor de 
godin aṯiratu, al kan het eveneens gebruikt worden voor ʿanatu. Zoals op-

263 Wat betreft de historische context waarbinnen de epische en mythische teksten door ilimilku zijn ge-
schreven, is een zekere consensus te bespeuren. toegespitst op de teksten van ilimilku betekent dit dat 
gedacht wordt aan een moment van crisis in de troonsopvolging rondom niqmaddu ii. Daar waar het 
de bijdrage van de tekst aan de concrete historische situatie betreft, lopen meningen sterk uiteen. Zo 
ziet Parker in de epische kirta-tekst een kritiek op de koningsideologie, terwijl n. Wyatt in deze tekst 
enerzijds wel kritiek ziet op een concrete koning, maar anderzijds tevens een legitimering van een 
nieuwe koning. Wyatt wijst daarbij ook op overeenkomsten tussen de kirta-tekst en de baʿlu-cyclus. 
n. Wyatt (2005c, XXX). Daarmee legt hij ook een duidelijke relatie tussen de mythische baʿlu-cyclus 
en mogelijk concreet historische personen uit ugarit.
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gemerkt in paragraaf 3.2.4.1 kan de wisseling van het gebruik van dit epithe-
ton voor de godin ʿ anatu naar de godin aṯiratu erop wijzen dat het epitheton 
macht aangeeft en tevens laat zien van wie men interventie verwacht in het 
leven van de goden, en mogelijk evenzeer in dat van de mensen. 

het epitheton rbt aṯrt ym komt uitsluitend in de mythische teksten voor en 
wordt vanuit zowel het schrijvers- als het deelnemersperspectief gebruikt. in 
twaalf van de tweeëntwintig keer dat het epitheton wordt gebruikt, komt het 
voor in relatie tot het verzoek tot de bouw van een paleis voor baʿlu. Zoals 
opgemerkt in paragraaf 3.3.3 is het heel wel mogelijk dat haar epitheton haar 
loyaliteit voor Jammu uitdrukt, waardoor het de vraag is wat haar reactie zal 
zijn bij het aan haar gedane verzoek zich in te zetten om ilu’s toestemming te 
verkrijgen voor de bouw van een paleis voor baʿlu. Wanneer we verdiscon-
teren dat ook mythische teksten zeggingskracht kunnen hebben in concreet 
historische contexten waarbinnen ze zijn geschreven, wijst dit epitheton erop 
dat aṯiratu mogelijk een belangrijke rol vervulde in het proces van troonsop-
volging binnen ugarit. tegelijkertijd ontstaat er mogelijk een spanning wan-
neer in ktu 1.6 aṯiratu’s voorstel voor een troonsopvolger in ilu’s optiek niet 
uitvoerbaar blijkt te zijn. 

het epitheton qnyt ilm komt eveneens uitsluitend in de mythische teksten 
voor en onderstreept evenals ilt het belang van de godin aṯiratu in het leven 
van de goden. Waar ilt vooral macht en invloed lijkt uit te oefenen van de 
kant van de godin ten gunste van de goden en/of mensen, duidt qnyt ilm meer 
op de zorg en bescherming die aṯiratu heeft tegenover de goden, en mogelijk 
ook tegenover de mensen. het epitheton wordt zowel vanuit schrijvers- als 
deelnemersperspectief gebruikt. Wanneer we mogen aannemen dat de my-
thische teksten ook op dit punt een raakvlak hebben met de mensenwereld, 
kan aṯiratu de rol van bescherming van en zorg voor de mensen zijn toebe-
deeld. nauw verwant met het epitheton qnyt ilm is um ilm, dat in ktu 2.31 te 
relateren is aan aṯiratu.  

behoudens een onduidelijk context in ktu 1.104 wordt het epitheton qdš 
uitsluitend binnen de mythische teksten mogelijk voor aṯiratu gebruikt. een 
relatie tussen het epitheton en de godin aṯiratu verloopt langs een indirecte 
tekstuele lijn. Deze relatie is echter niet onlogisch te noemen. ook van qdš 
geldt dat het zowel vanuit schrijvers- als deelnemersperspectief voor aṯiratu 
wordt gebruikt. het epitheton wordt binnen de mythische teksten voorna-
melijk gebruikt binnen ktu 1.2 en ktu 1.94. Wel is het opmerkelijk dat qdš 
hoofdzakelijk voorkomt in combinatie met bn. We vermeldden reeds dat hier-
mee mogelijk met name haar moederschap wordt geaccentueerd. 

aan het slot van dit hoofdstuk brengen we de resultaten van het onderzoek 
naar de epitheta in relatie met de aangescherpte onderzoeksvraag, waarin we 
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aangaven nader te willen bepalen of de ugaritische teksten aṯiratu karakter-
eigenschappen toekennen als wijsheid en moederschap. Daarbij gaven we te-
vens aan te willen bepalen of deze karaktereigenschappen daadwerkelijk tot 
de antropomorfe kern van de godin hebben behoord.264 Pas wanneer zij hier-
toe behoord hebben, kunnen ze mogelijk van belang zijn bij het omschrijven 
van de godin asjera in israël. We constateren dat de onderzochte epitheta 
voldoende aanleiding geven te veronderstellen het moederschap als karak-
tertrek van aṯiratu daadwerkelijk tot haar zogeheten goddelijke antropo-
morfe kern heeft behoord. Wijsheid als mogelijke karaktertrek van aṯiratu is 
niet zonder meer zichtbaar in de besproken teksten. Wel blijkt aṯiratu in een 
aantal teksten het epitheton ilt te dragen. het epitheton getuigt, zoals we 
zagen, van invloed en macht. Wanneer we zien op welke momenten aṯiratu 
in zowel de kirta-legende als de baʿlu-mythe het epitheton ilt ontvangt, mer-
ken we op dat het momenten in de ontwikkeling van het plot zijn, waarop 
belangrijke beslissingen vallen. het epitheton ilt juist op deze plaatsen kan 
moeilijk gedacht worden, zonder aan het epitheton een aspect van wijsheid 
toe te kennen. Met deze observatie is het aannemelijk te veronderstellen dat 
ook wijsheid tot haar antropomorfe kern heeft behoord. 

264 Zie de paragrafen 2.4.4 en 2.6.
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HOOFDSTUK 4 
Structuralistische narratieve analyse 

 

4.1 INLEIDING 

in het vorige hoofdstuk hebben we in de ons bekende teksten uit ugarit ge-
zocht naar epitheta die naar de godin aṯiratu verwijzen om via deze epitheta 
een beeld te schetsen van aṯiratu. bij de behandeling van deze teksten werd 
nagegaan of een mogelijk epitheton daadwerkelijk naar de godin aṯiratu ver-
wees. Wanneer de vraag naar een mogelijke verwijzing naar aṯiratu affirma-
tief kon worden beantwoord, werd gepoogd de betekenis van het epitheton 
voor onze beeldvorming van aṯiratu nader te omschrijven. Daarbij werd in 
een aantal betreffende gevallen voorzichtig naar de literaire context gekeken. 
op grond van het overzicht in de tabellen in paragraaf 3.7 kan worden gesteld 
dat met name de epische en mythische teksten de meeste epitheta opleverden 
die verbonden konden worden met aṯiratu. in deze teksten werd meer aan-
dacht besteed aan een nadere karakterisering van de godin dan in andere tek-
sten. het ligt dan ook voor de hand om ten minste één van deze teksten aan 
een nader en grondiger onderzoek te onderwerpen. 

De wijze waarop ik één van deze teksten zal onderzoeken, wordt – zonder 
de rol van de onderzoeker te minimaliseren – in hoge mate bepaald door de 
aard van de teksten zelf. vanuit deze vaststelling ga ik in het vervolg van dit 
hoofdstuk eerst kort in op de aard van de teksten. Daarbij zal ik ook een me-
thode voorstellen om deze teksten nader te onderzoeken.  

van een epische tekst uit ugarit mag worden aangenomen dat de daarin 
beschreven wereld, inclusief de godenwereld, correspondeert met een reëele 
werkelijkheid, zoals deze door de schrijver wordt gekend en in woorden 
wordt vervat. 

voor onderzoek van een historische tekst biedt de structuralistische ver-
haalanalyse goede mogelijkheden.1 binnen de structuralistische verhaalana-

1 in deze studie zal het niet in de eerste plaats gaan om de betekenis van een tekst voor de huidige lezer, 
maar om informatie die bruikbaar zal zijn om een beeld te krijgen van een periode uit het verleden. in 
het kader van deze vraagstelling is het niet nodig de historische afstand van de huidige lezer tot de 
tekst te verdisconteren in de benadering van de tekst, zoals onder meer door h.g. gadamer wordt ge-
daan. Zie h.g. gadamer (1965, 284-290), en de bespreking van zijn theorie in h.W. de knijff (1991, 111-
115).
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lyse wordt het vertrekpunt in de tekst zelf genomen. De analyse van de tekst 
poogt een omvattende structurering te geven die zowel de vorm als de in-
houd van de tekst verduidelijkt.2 De vraag naar de werkelijkheid achter het 
verhaal blijft open, maar de structuralistische verhaalanalyse biedt – meer 
dan de postmoderne narratologie3 – mogelijkheden om een historische wer-
kelijkheid achter de tekst te verdisconteren, of om zelfs een historische wer-
kelijkheid achter de tekst te reconstrueren, mede op grond van de tekst zelf. 
We zullen met name op het punt van de werkelijkheid achter de tekst enkele 
aanvullingen voorstellen ten opzichte van de methode van structuralistische 
verhaalanalyse.4 

in grote lijnen sluiten we in ons onderzoek aan bij de structuralistische nar-
ratieve analyse, zoals deze is verwoord door M. bal. Daarbij gaan we uit van 
haar publicatie uit 2009. basiskennis van deze methode wordt in het vervolg 
verondersteld, al zal een enkele verklarende opmerking op een aantal plaat-
sen niet achterwege kunnen blijven. De keuze voor de methodologie en ter-
minologie zoals die door M. bal is ontwikkeld, is mede ingegeven door 
enerzijds de omvattendheid van haar methode, en anderzijds door toepassing 
van haar methode en terminologie op onder meer bijbelteksten, waardoor ze 
als methode ook haar legitieme plaats heeft gekregen binnen de exegetische 
wetenschap.5 bovendien hebben we reeds opgemerkt dat de methode moge-

2 Zie l. herman en b. vervaeck (2005, 50, 104-105). 
3 voor een voorbeeld van postmoderne verhaalanalyse zie M. currie (2011). voor een bespreking van 

postmoderne verhaalanalyse, zie l. herman en b. vervaeck (2005, 112-121). herman en vervaeck schrij-
ven: ‘Waar de structuralist de diverse tijdsschalen in een literair werk probeert te systematiseren door 
ze te verbinden met vaste referentiepunten als de fabel, de focalisators of de vertellers, heeft de post-
moderne narratologie vooral oog voor de temporele tekstelementen die zo’n systematisering onmo-
gelijk maken. Dat impliceert dat postmoderne narratologen niet geloven in een primaire, ‘echte’ tijd 
die je kunt reconstrueren of in een vast subject dat die tijd zin en richting geeft. Ze laten zien dat ver-
halen nooit reconstructies van het verleden kunnen zijn, omdat er niet eerst een ‘echte’ gebeurtenis is 
en daarna een ‘narratieve’ herhaling.’ l.herman en b. vervaeck (2005, 115). 

4 in paragraaf 4.3.1 kijken we naar de wisselwerking tussen een narratieve tekst en mentale ‘scripts’, die 
de achtergrond vormen waartegen de hoorder de tekst beluistert, en waartegen een lezer de tekst dient 
te lezen.

5 a.D. freedman formuleert in haar bespreking van de narratieve tekstanalyse, door haar ‘narrative cri-
ticism’ genoemd, enkele zwakke punten in deze methode, zoals deze wordt uitgedragen door r. alter, 
a. berlin, M. sternberg en s. bar-efrat. Zie a.D. freedman (2005, 28-32). voor zover deze gesignaleerde 
zwakten betrekking hebben op een anti-historische houding en het ontkennen van de rol van de hui-
dige lezer bij het formuleren van de betekenis van een tekst, is op te merken dat, zoals boven vermeld, 
door M. bal wordt gesteld dat schrijver en lezer in een eigen historische context leven die van invloed 
is op het proces van schrijven en lezen. ook het aangevoerde zwakke punt dat de door freedman ge-
noemde auteurs te weinig aandacht schenken aan hun eigen vooronderstellingen waardoor ze te ge-
makkelijk uitgaan van ‘de bijbelse verteller’ lijkt niet op te gaan voor M. bal, die zeer nadrukkelijk 
aandacht vraag voor de diverse vertellers die binnen een tekst aanwezig kunnen zijn. Wel moet worden 
toegegeven dat binnen de theorie zoals M. bal die ontwikkelt, de historische context waarin de tekst is 
ontstaan meer kan worden uitgewerkt om tot een beter verstaan van de tekst zelf te komen, zoals we 
met name in paragrafen 4.3.1, 4.3.2 en 4.4 zullen uitwerken. anderzijds wijzen we er hier op dat a.D. 
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lijkheden biedt voor onderzoek vanuit een historische vraagstelling. Daarbij 
zullen aanvullingen uit de stroming van de postklassieke narratologie goede 
diensten kunnen bewijzen.6 literaire mogelijkheden van een schrijver zijn rij-
ker dan wetenschappelijk aangebrachte schema’s, waarmee we stellen dat er 
openheid moet blijven bestaan naar voorstellen die op onderdelen behulp-
zaam kunnen zijn bij het verstaan van de tekst, maar in opzet en uitwerking 
kunnen afwijken van de narratieve analyse zoals deze door M. bal is uitge-
werkt. het mogelijke verwijt dat daarmee het onderzoek te veel van de keu-
zes van de onderzoeker zelf zou afhangen, kan worden gepareerd door te 
verdisconteren dat het blijven vasthouden aan een bepaalde methode en ter-
minologie eveneens een keuze van de onderzoeker is, die niet noodzakelij-
kerwijs objectiever is met het oog op de voorliggende teksten dan het 
afwijken van een gekozen analytische methode inclusief de daarbij horende 
terminologie, wanneer de tekst daartoe aanleiding geeft. 

Zoals hierboven kort aangegeven, nemen we tegenover de postmoderne 
verhaalanalyse ons vertrekpunt niet in de lezer, maar, in overeenstemming 
met de structuralistische verhaalanalyse, in de tekst zelf. in het vervolg van 
dit hoofdstuk zullen we de methode van structuralistische verhaalanalyse 
kort weergeven en accenten aanbrengen die we van belang achten voor ons 
onderzoek. Wel zullen we, zoals reeds genoemd, de methode enigszins aan-
vullen om vanuit de tekst ook de achterliggende werkelijkheid, of de door 
de oude inwoners uit ugarit ervaren werkelijkheid, te kunnen bereiken. in 
paragraaf 4.5 maken we de balans op en zetten we de lijnen uit voor het ver-
volg van deze studie.  

freedman de narratieve analyse positief beoordeelt wanneer het gaat om de methodische geschiktheid 
voor het analyseren van karakteriseringstechnieken zoals deze door de bijbelse vertellingen worden 
gebruikt (2005, 29). voor wat betreft studies die op overigens onderscheiden wijze gebruik hebben ge-
maakt van narratieve analyse in hun onderzoek van teksten uit de hebreeuwse bijbel wijzen we exem-
plarisch op de studies van J. van Dorp (1991), D.M. sharon (2002) J. Willis, et al. (2011), J. grossman 
(2012), D. kim (2012) en ten slotte ook freedmans analyse van de Jozef-vertelling (2005, 33-42). r. gil-
mour erkent het belang van narratieve analyse bij het onderzoek naar de opbouw van de boeken sa-
muël, al geeft ze aan dat ze zich niet wil beperken tot het beschrijven van de gebruikte narratieve 
elementen door de schrijver, maar vooral de functie van de narratieve elementen wil onderzoeken op 
hun bijdrage aan de betekenis van de tekst. Zie r. gilmour (2011). 
enkele recente inleidingen in de exegese van de hebreeuwse bijbel bieden nadrukkelijk ruimte aan 
structuralistische narratieve analyse, waarmee haar plaats binnen de exegetische wetenschap is gere-
flecteerd. Zie onder meer J.l. ska (2001) en h. utzschneider en s.a. nitsche (2008, 150-186).

6 voor een schets van ontwikkelingen binnen de postklassieke narratologie zie l. herman en b. vervaeck 
(2005, 107-177). ontwikkelingen binnen de postklassieke narratologie hebben onder meer te maken 
met een ten opzichte van de klassieke structuralistische narratologie verdere verdiscontering voor de 
interpretatie van teksten van het begrip ‘context’, waarbij zowel te denken valt aan de historische con-
text waarbinnen de tekst ontstaan is, als de context van de lezer. binnen ons onderzoek zullen we vooral 
aandacht schenken aan aanvullingen ten opzichte van de klassieke structuralistische narratologie die 
gerelateerd zijn aan de historische context achter de tekst. Zie met name paragraaf 4.4.
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voordat we de hier te volgen methode uiteenzetten, dienen we in paragraaf 
4.2 enkele opmerkingen te maken over narratieve teksten, die in geschonden 
staat zijn aangetroffen op kleitabletten in ugarit.  

 

4.2 EPISCHE TEKSTEN UIT UGARIT ALS NARRATIEVE 
TEKSTEN 

in paragraaf 4.2.1 gaan we in op de vooronderstelling binnen de structuralis-
tische verhaalanalyse dat de te analyseren tekst een finiete tekst dient te zijn. 
onder finiete tekst verstaan we een tekst die een gestructureerd geheel vormt 
vanuit samengestelde tekens.7 twee woorden uit deze omschrijving zijn in 
verband met ons onderzoek van belang. allereerst is een tekst gestructureerd. 
Daarmee is aangegeven dat de onderdelen van de tekst door de auteur of re-
dacteur in een voor deze zinvolle volgorde en onderlinge relatie zijn gezet. 
vanuit de vooronderstelling dat alle delen van de tekst hun bijdrage leveren 
aan de vorming en ontwikkeling van het verhaal, krijgt het tweede kernwoord 
uit de omschrijving van een finiete tekst zijn logische plaats: de tekst dient in 
zijn geheel te zijn overgeleverd, en daarmee compleet te zijn. De teksten uit 
ugarit zijn echter beschadigd. Delen ontbreken en sommige delen werden ge-
reconstrueerd. in paragraaf 4.2.1 verkennen we deze problematiek nader. 

in paragraaf 4.2.2 betrekken we de vooronderstelling van de structuralis-
tische verhaalanalyse – dat binnen een narratieve tekst meerdere niveaus 
worden aangetroffen – op de vraag welke informatie over aṯiratu op welk 
niveau kan worden aangetroffen. het gaat tenslotte niet om een structuralis-
tische verhaalanalyse van een epische tekst uit ugarit, maar om een antwoord 
op de zoektocht naar het beeld dat de tekst construeert van de godin aṯiratu. 

 
4.2.1 Narratieve finiete teksten en epische teksten uit Ugarit 

De epische kirta-legende uit ugarit kan worden gecatalogiseerd als ‘narra-
tieve tekst’. M. bal geeft als definitie van narratieve teksten ‘een tekst waarin 
een agent of subject aan geadresseerde een verhaal overdraagt in een specifiek 
medium’,8 in dit geval een tekst. hierbij is het van belang op te merken dat 
M. bal uitgaat van een finiete tekst, dat wil zeggen een tekst die duidelijk een 
begin en een eind heeft. voor wat betreft de teksten uit ugarit moet worden 
opgemerkt dat de volgorde en omvang van de tot één tekst behorende klei-
tabletten niet altijd even duidelijk zijn, en dat meerdere stukken tekst onlees-
baar zijn geworden, of slechts kunnen worden gerestaureerd op grond van 

7 Zie M. bal (2009, 5).
8 M. bal (2009, 5).
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mogelijk parallelle passages. De onzekerheid omtrent omvang, volgorde en 
restauratie van de tekst maken dat bereikte resultaten over de interpretatie 
van de tekst in hoge mate afhangen van beslissingen die in genoemde zaken 
worden genomen. het is niet uit te sluiten dat eventuele betekenisvolle vari-
aties in parallelle passages binnen de ugaritische narratieve teksten ons ont-
gaan. Daarnaast zou ook een wijziging in de omvang van de tot een tekst 
behorende kleitabletten of verandering in de volgorde ervan kunnen leiden 
tot geheel andere interpretaties. aan deze onzekerheden is niet te ontkomen.  

ondanks de hierboven weergegeven complicatie bij het bestuderen van 
ugaritische teksten overgeleverd op kleitabletten, lijkt het goed om binnen 
de beperkingen die het materiaal oplegt, de teksten als finiete narratieve tek-
sten te bestuderen. argumenten (mede) ontleend aan gereconstrueerde tekst-
delen zullen met grote voorzichtigheid meegenomen worden in de 
behandeling van de geselecteerde teksten. De mate waarin deze argumenten 
worden meegenomen, zal mede afhangen van de graad van waarschijnlijk-
heid van de reconstructie. Zo kan een reconstructie als zeer waarschijnlijk 
worden gezien wanneer er parallelteksten binnen eenzelfde tekst worden 
aangetroffen. een reconstructie die niet gesteund wordt door parallelle plaat-
sen heeft minder argumentatieve zeggingskracht. 

 
4.2.2 Niveaus binnen narratieve teksten 

binnen het huidige onderzoek zullen we de epische kirta-legende met name 
bevragen op haar bijdrage aan de beeldvorming van aṯiratu. binnen de struc-
turalistische verhaalanalyse worden meerdere niveau’s binnen de tekst zelf 
onderscheiden. in deze paragraaf willen we nagaan op welk niveau welke 
informatie kan worden gevonden om het beeld dat de tekst van de godin 
aṯiratu schetst, te kunnen reconstrueren.  

M. bal onderscheidt drie niveaus binnen de narratieve teksten.9 allereerst 
is er het niveau van woorden en tekens. op dit niveau wordt onder meer on-
derzocht op welke wijze een tekst is opgebouwd en wie haar heeft geschre-
ven. het tweede en derde niveau hangen nauw met elkaar samen en zijn voor 

9 een verdeling van een tekst in drie niveaus is gebruikelijk onder literatuurwetenschappers die zich re-
kenen tot de stroming van het structuralisme, of daaruit zijn voortgekomen. over de exacte formulering 
van deze niveaus bestaat geen consensus, evenals over de wijze waarop de niveaus zich tot elkaar ver-
houden. l. herman en b. vervaeck brengen deze interne verdeeldheid onder de structuralisten in als 
een van de argumenten waarmee andere literatuurwetenschappers de methode als zodanig bestrijden. 
tegelijkertijd geven zij zelf aan dat de voordelen van de methode niet opwegen tegen deze en andere 
ingebrachte bezwaren. Zie l. herman en b. vervaeck (2005, 49). op het concrete punt van het aanbren-
gen van diverse niveaus is niet de uitwerking fundamenteel, maar de erkenning van de existentie van 
diverse niveaus in de communicatie. het feit dat in de concrete uitwerking geen overeenstemming is, 
hoeft geen argument te zijn om de juistheid van de fundamentele uitgangspunten van de methode in 
twijfel te trekken, of de methode zelf te verlaten.
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ons onderzoek van groot belang. op het derde niveau, plot geheten, worden 
de verschillende elementen die deel uitmaken van de beschreven wereld en 
gebeurtenissen ingebracht. het plot omschrijft M. bal als ‘een serie logisch of 
chronologisch geordende gebeurtenissen die worden veroorzaakt of beleefd 
door acteurs’. op het tweede niveau, verhaal genoemd, wordt het resultaat 
van de ordening van de diverse elementen op het niveau van het plot bestu-
deerd. het verhaal is de inhoud van die tekst en veroorzaakt een zekere ma-
nifestatie, inflectie en kleuring van het plot.10 

aṯiratu is binnen deze visie als element te beschouwen dat op het derde 
niveau wordt ingebracht in het plot. Zij treedt daarin op als acteur die bij di-
verse gebeurtenissen is betrokken en zelfs functionele gebeurtenissen binnen 
het plot kan veroorzaken en/of ondergaan. tegelijkertijd zijn de gebeurtenis-
sen rondom aṯiratu op zodanige wijze geordend dat daardoor een beeld van 
haar als karakter ontstaat. hierbij is het van belang te verduidelijken dat een 
karakter op het niveau van het verhaal binnen een narratieve analyse niet sa-
menvalt met een acteur uit het derde niveau. functionele gebeurtenissen en 
verwijzingen naar een acteur op het niveau van het plot worden op zodanige 
wijze weergegeven en geordend dat daardoor op het niveau van het verhaal 
een karakter wordt getekend. Dit karakter zal in veel gevallen lijken op een 
mens, maar valt niet daarmee samen. het ontstane karakter is een veelal an-
tropomorf wezen dat vanuit de beschreven gebeurtenissen wordt gecreëerd.11  

Door de tekst te beschouwen als een gesloten systeem en gebruik te maken 
van de weergegeven literaire onderverdeling van een tekst in niveaus, kan een 
beeld van een karakter worden geschetst. Daarbij dient duidelijk te zijn dat het 
door de tekst opgeroepen beeld van het karakter samenhang kan vertonen, 
maar daarnaast ook spanning binnen het karakter kan weergeven, met grada-
ties van spanning, afhankelijk van het beeld dat de verteller wil overdragen. 

De opmerking aan het begin van de vorige alinea, waarin wordt gesteld 
dat de tekst als gesloten systeem een beeld van een karakter kan schetsen, 
dient – waar zij onder andere de ugaritische teksten betreft – nader te worden 
genuanceerd. terecht wijst M. bal erop dat een tekst niet altijd en evenmin 
door iedereen wordt gelezen als een in zichzelf gesloten systeem.12 De lezer 
is evenals de verteller deel van de omgeving en tijd waarin hij of zij leeft. 

10  M. bal (2009, 5).
11  M. bal (2009, 112-113).
12  M. bal (2009, 119). Met de discussie rondom het lezen van een tekst als een in zichzelf gesloten systeem 
en de mogelijk invloed van de historische context van de verteller en lezer/hoorder komt de vraag 
naar de ontologische status van de beschreven karakters op. verschillende visies geven een antwoord 
op de vraag naar de ontologische status van karakters uit narratieve teksten. een kort overzicht van 
verschillende antwoorden op deze vraag wordt gegeven door f. Jannidis (2009, 16-18). 
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Zeker wanneer een karakter of meerdere karakters bekend zijn buiten de 
tekst, zal binnen deze historische context een veelheid van eigenschappen 
aan deze karakters zijn toegeschreven, waardoor bij het lezen van of luisteren 
naar het voorlezen van de tekst voor de lezer of hoorder een veelheid aan 
verwachtingen ontstaat, waaraan binnen de tekst al dan niet wordt voldaan. 
het mag worden verondersteld dat de godin aṯiratu niet alleen binnen de 
ugaritische teksten een bestaan had, maar daarbuiten ook als godin bekend 
was onder de mensen. voor de inwoners uit ugarit was aṯiratu een werke-
lijkheid over wie zij op meerdere wijzen informatie zullen hebben verkregen, 
mogelijk door overdracht van kennis of ook persoonlijke ervaringen met de 
godin.  

voor het huidige onderzoek betekent deze vaststelling dat enerzijds ons 
onderzoek via de teksten uit ugarit een duidelijk beperking is opgelegd wan-
neer de hoofdvraag van dit onderzoek betrekking heeft op de vraag wie de 
godin aṯiratu binnen ugarit is geweest. immers, waar tekst en context op el-
kaar inwerken, hebben we slechts directe toegang tot de tekst zelf en blijft de 
invloed van de context op de kleuring van de tekst onbekend. anderzijds 
mogen we ervan uitgaan dat het beeld zoals dat binnen de teksten wordt ge-
schetst, niet al te veel zal hebben afgeweken van de ervaringen in de histori-
sche context. immers een te grote mate van afwijking zou mogelijk 
vervreemding hebben opgeroepen. hoewel vervreemding zeker een doel van 
een literaire tekst kan zijn, lijkt zij niet waarschijnlijk als doel van de epische 
en mythische teksten uit ugarit. vanuit deze vaststelling kan de tekst ook toe-
gang zijn tot de historische context waarbinnen de tekst haar inhoud en vorm 
heeft gekregen. in paragraaf 4.4 willen we de relatie tussen de tekst en de his-
torische context nader onderzoeken en preciseren. 

 

4.3 ACTEUR, KARAKTER EN NARRATIEVE TEKSTEN 

in hoofdstuk vijf maken we gebruik van analytische methoden die zijn ont-
wikkeld met het oog op narratieve teksten. De vraag binnen het huidige on-
derzoek spitst zich wat betreft hoofdstuk vijf toe op de beeldvorming van 
aṯiratu binnen de ons bekende kirta-legende uit ugarit. volgens de theorie 
zoals die door M. bal is ontwikkeld, kan deze beeldvorming op twee niveaus 
binnen de tekst worden bestudeerd. het eerste niveau is dat van het plot, 
waar zij als handelend subject maar ook als passief subject kan optreden. 
Daarnaast wordt er door het plot tevens een literair karakter geschapen op 
het niveau van het verhaal, waardoor een beeld ontstaat bij de lezer en hoor-
der van wie zij was. Met name op dit niveau ontstaat er een beeld dat de lezer 
in zich opneemt en waar de lezer tevens een waardeoordeel aan toekent, dat 

Structuralistische narratieve analyse  |  173

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 173



zowel positief als negatief kan zijn, met tussenliggende gradaties. Juist van-
wege het belang van zowel acteur als karakter lijkt het goed om alvorens tot 
analyse van de teksten uit ugarit over te gaan, ook andere visies op acteur 
en karakter te bespreken in de paragrafen 4.3.1 en 4.3.2 en na te gaan op welke 
wijze eventueel de visie van M. bal moet worden aangevuld.  

 
4.3.1 Acteur 

M. bal gaat ervan uit dat op het niveau van het plot een duidelijk doel wordt 
nagestreefd. Dit doel kan op diverse wijzen worden gerealiseerd. van belang 
om te komen tot realisatie van het binnen het plot figerende doel zijn de ac-
teurs. het doel van een plot hangt in de visie van M. bal samen met de in het 
plot voorkomende gebeurtenissen die zelf een transitie betekenen van een 
staat naar een nieuwe staat. Deze transitie wordt veroorzaakt of ervaren door 
acteurs.  

om de acteurs beter in beeld te kunnen krijgen, dienen we eerst enkele op-
merkingen te maken over het begrip gebeurtenis, zoals M. bal dat in haar 
theorie gebruikt. M. bal gaat ervan uit dat het vaststellen van wat binnen een 
plot als gebeurtenis dient te worden gezien een interpretatieve handeling van 
de lezer is. om echter tot een zekere mate van objectiviteit hierin te komen, 
geeft ze drie kenmerken die ieder voor zich het begrip ‘gebeurtenis’ beperken, 
maar daarmee tevens de weg wijzen naar de vraag welke gebeurtenissen van 
belang zijn bij de ontwikkeling van het plot. gebeurtenissen die van belang 
zijn bij de ontwikkeling van het plot, worden door M. bal ‘functionele ge-
beurtenissen’ genoemd.13 Wanneer eenmaal de functionele gebeurtenissen 
binnen het plot zijn vastgesteld, kan gezien worden welke acteurs een be-
langrijke plaats binnen het plot innemen. Zij zijn op een nog nader te om-
schrijven wijze verbonden met de gebeurtenis en daarmee met het doel van 
het plot. 

het eerste kenmerk van een functionele gebeurtenis is verandering van de 
ene staat naar de andere staat. Deze verandering kan op zinsniveau expliciet 
zijn aangegeven door onder meer het gebruik van fiëntische werkwoorden, 
maar kan ook impliciet aanwezig zijn. een voorbeeld uit het kirta-epos kan 
zijn: 

 
Kirta ontwaakte (ktu 1.14.iii.50)  
 

het tweede kenmerk van een functionele gebeurtenis is keuze. De keuze bin-
nen een gebeurtenis kan als keuze worden beschreven, óf kan door de tekst 

13 M. bal (2009, 191).
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worden verondersteld, door de gevolgen van een dergelijke keuze te laten 
zien. Daarbij merkt M. bal op dat dit criterium niet altijd op het niveau van 
de tekst zelf is toe te passen. in sommige gevallen zal de vraag of een gebeur-
tenis functioneel is of niet mede afhangen van de interpretatie van de tekst 
als geheel. een voorbeeld dat de keuze kan illustreren nemen we opnieuw 
uit de kirta-legende. 

 
Hij trok binnen in de schaduw van de tent. Hij nam een offerlam in zijn hand. 
(ktu 1.14.iii.55-56) 
 

het moge duidelijk zijn dat in dit voorbeeld de keuze als zodanig slechts door 
de tekst wordt verondersteld. op zinsniveau is geen directe relatie aangege-
ven tussen de twee zinnen. Wanneer we aannemen dat de dieren in deze tent 
hebben gestaan, is de keuze wel duidelijk en is de handeling te zien als func-
tioneel. 

ten slotte noemt M. bal, in navolging van hendriks, de confrontatie als 
kenmerk van een functionele gebeurtenis. Ze spreekt van confrontatie wan-
neer er sprake is van twee acteurs en één actie. op grammaticaal niveau is 
deze confrontatie terug te vinden in de structuur: subject, predicaat en (di-
rect/indirect) object. Daarbij moet wel de opmerking worden gemaakt dat 
een object niet noodzakelijkerwijs binnen de tekst aanwezig hoeft te zijn. Deze 
kan ook logisch verondersteld worden aanwezig te zijn. ook dit principe il-
lustreren we aan de hand van een voorbeeld uit de kirta-legende. 

 
Daar legde Kirta, de edele, een gelofte af. (ktu 1.14.iv.36-37) 
 

nu het concept van functionele gebeurtenissen binnen de ontwikkeling van 
het plot duidelijk is, kunnen we tot een nadere definitie van acteur komen. 
een acteur is nu een subject dat een functionele gebeurtenis veroorzaakt of 
ondergaat. een acteur is daarmee niet in alle gevallen een equivalent van een 
mens op het niveau van het plot, maar een abstract begrip. Wanneer een 
groep acteurs op eenzelfde wijze met een teleologisch doel van het plot wordt 
verbonden, kunnen we spreken over actants. 

fundamenteel voor het definiëren van acteurs binnen het plotniveau van 
narratieve teksten is in de visie van M. bal de wijze waarop wordt gekeken 
naar gebeurtenissen. een acteur wordt nu omschreven als een subject dat een 
functionele gebeurtenis veroorzaakt of deze ondergaat. bij een functionele 
gebeurtenis is sprake van een keuze, die al dan niet gerealiseerd kan worden. 
Deels parallel aan deze opvatting, maar tevens ook met een eigen invalshoek, 
is de definitie van gebeurtenis zoals deze door J.M. lotman wordt gehan-
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teerd.14 lotman neemt voor een definiëring van een gebeurtenis zijn vertrek-
punt in de aanwezigheid van een semantisch veld dat in twee elkaar aanvul-
lende subsets wordt onderverdeeld. het semantisch veld wordt door lotman 
gezien als een vertegenwoordiging van een normatieve orde die onderver-
deeld wordt in twee binaire subsets: wat is, en wat niet is. De subsets zijn van 
elkaar gescheiden door een ondoordringbare grens, die slechts door een held-
agent kan worden overschreden. 

J.M. lotman poogt met zijn visie op gebeurtenis een verankering van ge-
beurtenis te geven in de tekst zelf. tegelijkertijd gaat hij uit van een voorge-
geven orde, die zelf samenhangt met de historische en culturele context 
waarbinnen de tekst haar vorm heeft gekregen. P. hühn deelt dit uitgangs-
punt met lotman, maar voegt aan deze visie toe dat de orde voornamelijk 
haar neerslag heeft gekregen in ‘schemata’ die worden opgeroepen en geac-
tiveerd door de tekst zelf. De orde ligt nu niet in de tekst, maar in de mindset 
van de lezer, in zoverre deze bekend is met de bij de tekst horende set ‘sche-
mata’. De ‘schemata’ vormen de opzet (frame) en het script van de tekst.15 
‘script’ is in relatie tot de tekst te omschrijven als kennisbestanden die door 
de lezer/hoorder van een tekst worden gevormd en opgeslagen en waarin 
causale of chronologisch geordende handelingen verbonden worden met een 
te vervullen taak. het begrijpen van een tekst, bestaat voor een groot deel in 
het matchen van een in een tekst gegeven script met eerder opgeslagen com-
binaties van gebeurtenissen. een tekst kan nu een voorgegeven script volgen, 
maar er ook van afwijken. De lezer zal daardoor zowel een genre kunnen her-
kennen, maar ook een begrip van nieuwe genres kunnen vormen.16 

voor het doel van onze studie is de aanvulling van lotman, gevolgd door 
onder meer P. hühn en de verdere verdieping van het concept ‘script’ door 
D. herman, van groot belang. Zij brengt ons bij de constatering dat het con-
cept van handelingen, en het daarmee verbonden concept van acteur, niet on-
afhankelijk te definiëren is van historische en culturele contexten, in ons geval 
ugarit. D. herman laat zien dat scripts in de loop van de geschiedenis wijzi-
gen en merkt op dat teksten zich ook op een nader te bepalen en te omschrij-
ven wijze verhouden tot contemporaine scripts. De implicatie van deze 
theorie is dat, willen we daadwerkelijk kunnen beoordelen of een handeling 
functioneel van belang is binnen de teksten uit ugarit, we ons niet alleen tot 
de tekst zelf dienen te beperken, maar tevens contemporaine teksten bij het 
onderzoek hebben te betrekken. voor het huidige onderzoek zullen we ons 

14 M. bal noemt een aantal aspecten van lotmans visie wel, maar gaat niet in op zijn concept van gebeur-
tenissen.

15 P. hühn (2009).
16 D. herman (1997).
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allereerst oriënteren aan de tekst zelf, volgens de criteria die M. bal heeft op-
gesteld voor het bepalen of een handeling van belang is of niet, en daarmee 
of een subject daadwerkelijk als een acteur kan worden omschreven. bij de 
bespreking van de op deze wijze geselecteerde functionele handeling vragen 
we nadrukkelijk aandacht voor de historische en culturele context zoals die 
ons uit andere bronnen met betrekking tot ugarit bekend is. Wanneer echter 
deze informatie afwezig of gebrekkig is, betrekken we bij de bespreking ook 
culturele en historische informatie uit het oude nabije oosten. op deze wijze 
nemen we aanwezige ‘scripts’ mee in de analyse van de teksten uit ugarit. 
Daarbij dienen we te verdisconteren dat ‘scripts’ uit de umwelt en eveneens 
uit ugarit zowel kunnen convergeren als divergeren van de concrete te be-
spreken teksten. 

 
4.3.2 Karakter 

karakters vormen een belangrijk element binnen narratieve teksten. De tekst 
als zodanig besteedt zorgvuldige aandacht aan de omschrijving van karakters. 
karakters zijn in veel gevallen anthropomorfe figuren en wekken de belang-
stelling van de lezer. Daarnaast vormen karakters de verbindende link tussen 
de diverse gebeurtenissen. het zijn karakters die als acteurs bepaalde gebeur-
tenissen in gang zetten. Wanneer we hierbij het gegeven betrekken dat teksten 
een middel tot communicatie zijn, zoals nader uitgewerkt in paragraaf 4.4, 
blijken karakters een belangrijk instrument te zijn binnen deze communicatie.  

alvorens nader in te gaan op diverse manieren waarop over karakter bin-
nen narratieve teksten wordt gesproken, dienen we een nadere omschrijving 
te geven van wat we in het vervolg verstaan onder karakter. in het dagelijks 
taalgebruik heeft karakter voornamelijk te maken met een set dispositieven 
van een mens die hem of haar in een zekere context onder bepaalde omstan-
digheden tot het verrichten van een handeling aanzet, of hem of haar daarvan 
doet afzien. Daarnaast kan ‘karakter’ ook gebruikt worden als synoniem voor 
‘mens’. g. currie onderscheidt beide door in het geval dat ‘karakter’ syno-
niem is met ‘mens’ een kleine letter aan het begin van het woord ‘karakter’ 
te gebruiken en een hoofdletter wanneer het naar een set dispositieven  
verwijst.17 beide door currie onderscheiden betekenissen komen voor in nar-
ratieve teksten. Wanneer we currie’s definities leggen naast de drie tekstni-
veaus zoals die onderscheiden worden door M. bal, blijkt dat we het in bals 
terminologie dan hebben over acteurs op het niveau van het plot, zowel wat 
nadrukkelijk over hen wordt vermeld, als wat uit de tekst over hen moet wor-
den afgeleid. Wanneer we in het vervolg spreken over ‘karakter’, sluiten we 

17 g. currie (2010, 187-188).
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ons aan bij de terminologie van bal, die ‘karakter’ omschrijft als ‘the effect 
that occurs when a figure is presented with distinctive, mostly human cha-
racteristics’.18 van belang is op te merken dat ‘karakter’ dan niet in eerste in-
stantie een door de verteller geschapen realiteit is, maar veeleer een door de 
lezer op basis van de tekst gevormde constructie. een karakter is dan ook te 
omschrijven als een beeld van een acteur dat bij lezing van de tekst bij de 
lezer ontstaat.  

Deze door de lezer op grond van de tekst gevormde constructie zal, in mijn 
optiek, door de auteur van de tekst geïntendeerd zijn. Wanneer we voor de 
ugaritische teksten vasthouden aan een historische werkelijkheid, of een als 
historisch ervaren werkelijkheid, die haar neerslag heeft gekregen binnen de 
tekst, zal de door de auteur geïntendeerde en door de lezer gevormde con-
structie in een nog te bepalen mate samenvallen met een wezen dat in ugarit 
geacht werd te hebben bestaan of te bestaan. De mate waarin de nu gescha-
pen constructie samenvalt met een wezen uit ugarit is moeilijk voor de hui-
dige lezer van de ugaritische teksten vast te stellen. De tekst veronderstelt 
een script dat slechts mede op grond van de tekst zelf toegankelijk is. De tekst 
kan ten aanzien van de persoon of godheid uit ugarit een zo getrouw moge-
lijk beeld – overeenkomstig de heersende beleving of overtuiging – pogen op 
te roepen, maar kan tevens ook een bestaand beeld willen corrigeren. Met 
deze vaststelling komen we bij de vraag of een tekst aanwijzingen geeft over 
de vraag of hij bestaande belevingen en/of overtuigingen ten aanzien van ka-
rakters wil bevestigen of – in mogelijk wisselende mate – corrigeren. om op 
deze vraag een antwoord te kunnen formuleren, willen we nu eerst bezien 
op welke wijze teksten hun karakters vormen. 

binnen narratieve teksten kan op meerdere wijzen worden bijgedragen aan 
de beeldvorming van de binnen de tekst voorkomende literaire karakters. f. 
Jannidis merkt in een artikel, onder verwijzing naar u. Margolin, op dat op 
zowel directe als indirecte wijze kan worden verwezen naar een figuur.19 

18 M. bal (2009, 112).
19 f. Jannidis (2009, 20). in onderscheid van M. bal en anderen, spreekt f. Jannidis niet over karakters, 

maar over figuren. hij brengt onderscheid aan tussen figuren en personen. Wanneer het gaat om de 
tekst als zodanig, spreekt hij over figuren. Deze figuren zijn in zijn optiek enerzijds een literaire creatie, 
anderzijds hebben zij ook een relatie met personen uit de ‘reële wereld’. van belang is op te merken 
dat Jannidis lijkt uit te gaan van twee niveaus binnen een tekst, waarbij het eerste niveau het tekstniveau 
zelf aanduidt, en het tweede niveau het betekenisniveau genoemd kan worden, zoals deze door de 
persoon die de door de tekst gevormde communicatie ontvangt, kan worden afgeleid. in tegenstelling 
tot M. bal brengt Jannidis geen niveauonderscheid binnen de tekst zelf aan, en kan volstaan met de 
aanduiding figuur, terwijl M. bal voor het plotniveau de term acteur gebruikt en voor het verhaalniveau 
de term karakter, f. Jannidis (2004). Jannidis’ figuur lijkt sterk op een literair karakter zoals M. bal deze 
heeft omschrijven. naar Jannidis’ eigen woorden is een figuur vanuit een cognitief-wetenschappelijke 
omschrijving ‘die mentale repräsentation eines empirischen lesers, der die figur aufgrund seines 
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onder indirecte verwijzingen naar een figuur verstaat f. Jannidis het ongela-
beld weergeven van directe rede en beschrijvingen van door de figuur uitge-
voerde of ondergane handelingen. De directe wijze van beschrijvingen 
onderscheidt zich in Jannidis’ optiek van de indirecte wijze van beschrijven 
door het toekennen van een label aan de beschreven directe rede of handeling 
op het niveau van de tekst. Wanneer eigenschappen op directe of indirecte 
wijze aan een figuur worden toegeschreven, zal de vraag naar de toepasbaar-
heid van de omschrijving op de figuur moeten worden gesteld. het is niet 
ondenkbaar dat om welke reden ook gegeven verwijzingen de lezer kunnen 
misleiden. f. Jannidis merkt op dat gegeven verwijzingen naar een figuur af-
komstig kunnen zijn van een onbetrouwbare verteller, of een onbetrouwbaar 
medefiguur.20 De moeilijkheid hierbij bestaat daarin dat een tekst in veel ge-
vallen zich niet zal uitlaten over de betrouwbaarheid van een verteller of me-
defiguur. De lezer zelf zal hierin tot een oordeel moeten komen.  

in zijn boek geeft Jannidis een uitwerking van deze informatietoekenning 
aan een figuur. hij onderscheidt daarbij drie bronnen:  
1. toekenning van informatie aan een figuur 
2. gevolgtrekking uit een aan de figuur toegeschreven feit 
3. gevolgtrekking uit informatie die in de tekst niet aan de figuur worden 
toegeschreven.21 
 

Deze drie bronnen dienen onder vier dimensies te worden onderzocht:  
1. betrouwbaarheid van de informatie (waarbij men ervan mag uitgaan dat 

de geboden informatie betrouwbaar is, tenzij deze wordt weersproken. 
Wanneer er onbetrouwbare informatie wordt aangetroffen, dient de vraag 
te zijn welk communicatief effect hiermee wordt bereikt, een vraag die per 
situatie dient te worden beantwoord) 

2. De modus van de geboden informatie (is de informatie factisch, of bestaat 
ze uit een overtuiging of wensdenken, of komt ze voor in de voorstelling 
van een andere figuur of van de verteller) 

3. De relevantie van de geboden informatie (deze wordt bepaald door de com-
municatieve intentie, waarbij eventuele herhaling van de informatie of de 
positie van de geboden informatie binnen de tekst van belang is. onder 
deze dimentie schaart Jannidis ook de kennis van de contemporaine wereld 
of eventuele afwijkingen daarvan) 

Wahrnemungsschemata bildet’, f. Jannidis (2004, 109). het onderscheid tussen beide visies ligt met 
name in het subject van deze reconstructie. M. bal legt deze dichter bij de tekst, terwijl Jannidis deze 
meer op de lezer betrekt. 

20 f. Jannidis (2009, 21).
21 f. Jannidis (2004, 198-207).
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4. klaarblijkelijkheid van de geboden informatie (zowel bij directe als indi-
recte informatie kan de verteller sterker of minder sterk overtuigd zijn dat 
geboden informatie daadwerkelijk van toepassing is op een figuur). 
 

f. Jannidis wijst er verder op dat een verteller de mogelijkheid heeft om een fi-
guur zowel van bovenaf als van onderop te beschrijven. De van-bovenaf tech-
niek houdt in dat de verteller sociaal bekende categorieën gebruikt om een 
figuur op te bouwen. bij de van-onderop techniek kiest de verteller er voor be-
schrijvingen van het figuur te geven, waarbij de lezer/hoorder zelf de omschre-
ven literaire figuur in de hem of haar bekende sociale categorieën indeelt.22 

M. bal onderscheidt vier technieken die gebruikt kunnen worden bij het 
construeren van een karakter. Deze technieken complementeren de hierboven 
weergegeven mogelijkheden die door f. Jannidis zijn ingebracht. achtereen-
volgens noemt ze de herhaling van verwijzingen, de opeenstapeling van ver-
wijzingen en de relatie van het karakter met andere karakters binnen de 
narratieve tekst. ten slotte dient binnen een narratieve tekst rekening te wor-
den gehouden met transformatie van het karakter.23  

D. fishelov gaat uit van een onderscheid tussen een ‘flat’ karakter en een 
‘round’ karakter, een omschrijving die gedurende langere tijd in zwang was 
in de literatuurwetenschap.24 hij combineert deze typering van karakters met 
het onderscheid tussen het door hem genoemde tekstniveau en constructie-
niveau. Dit laatste niveau omschrijft hij als een product van een complexe ac-
tiviteit die zich in de lezer afspeelt en waarbij deze de omschrijving van het 
karakter op het tekstniveau integreert in zijn of haar kennis, ervaring en per-
ceptie van de wereld.25 kern van zijn visie is een veronderstelde symmetrie 
tussen de wijze waarop de mens de wereld om zich heen waarneemt en leert 

22 f. Jannidis (2009, 23).
23 M. bal (2009, 126-127).
24 D. fischelov (1990).
25 het onderscheid zoals D. fishelov dat aanbrengt tussen het tekstniveau en het constructieniveau lijkt 
enigermate op het onderscheid dat M. bal aanbrengt tussen plot en verhaal. toch zijn er fundamentele 
verschillen te noemen. het eerste verschil bestaat erin dat volgens fishelov het constructieniveau  
– waar karakters worden gesitueerd – een product is van de activiteit van de lezer, terwijl M. bal het 
karakter op het niveau van het verhaal laat ontstaan vanuit de narratieve tekst, ondanks de ook door 
haar daar erkende interpretatieve inbreng van de lezer. in de visie van bal heeft de lezer ook op het ni-
veau van de constructie van het karakter echter minder inbreng dan binnen de visie van fishelov. 
het tweede verschil is dat fishelov geen zelfstandig niveau binnen de tekstconstructie toekent aan het 
plot, waarbinnen met name de handelingen in relatie tot gebeurtenissen centraal staan. Mede daardoor 
betrekt hij de begrippen ‘type’ en ‘individu’ op beide door hem genoemde niveaus. De reden dat het 
onderscheid tussen ‘type’ en ‘persoon’, zoals dat door fishelov wordt verdedigd, op deze plaats ter 
sprake wordt gebracht, en niet in paragraaf 4.3.1, heeft er mee te maken dat fishelovs tweedeling wel-
licht nog het meest lijkt op een opsplitsing van het verhaalniveau zoals dit door M. bal is omschreven 
en daarmee het dichtst komt bij een opsplitsing van het begrip ‘karakter’. 

180  |  De voorstelling van de godin Aṯiratu in de Ugaritische alfabetische teksten

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 180



kennen en de wijze waarop karakters in teksten worden getekend. fishelov 
maakt onderscheid tussen een type en een individu. onder type verstaat hij 
een karakter dat op het tekstniveau vanuit slechts een enkel perspectief wordt 
beschreven, terwijl een individu op het tekstniveau een meer uitgewerkte be-
schrijving ontvangt, waarbij bijvoorbeeld diens gedachten en gevoelens be-
noemd worden. van belang uit zijn analyse is de mogelijkheid dat een type 
op het tekstniveau een individu kan zijn op het constructieniveau en an-
dersom. vertaald naar het onderzoek naar de godin aṯiratu binnen de uga-
ritische epische en mythische teksten, betekent deze constatering dat, bij het 
aanhouden van de terminologie van M. bal, een beschrijving van aṯiratu in 
het plot vanuit slechts één perspectief niet hoeft te betekenen dat zij op dit 
niveau of in het verhaal een minder belangrijke acteur of karakter hoeft te 
zijn. M. bal merkt echter op dat wanneer een kwalificatie van een acteur op 
het niveau van het plot op meerdere wijzen wordt gecommuniceerd, deze ac-
teur meer nadruk ontvangt.26 Wanneer men aanneemt dat plot en verhaal een 
duidelijke samenhang vertonen of dienen te vertonen, kan men voorzichtig 
stellen dat een acteur die met nadruk wordt getekend op het niveau van het 
plot tevens meer nadruk zou moeten ontvangen op het niveau van het ver-
haal. tegenover deze meer literaire benadering, stelt fishelov dat persoonlijke 
kennis, perceptie en ervaring van de wereld van invloed zijn bij het bepalen 
of een literair karakter een type danwel een individu is. invloed van persoon-
lijke factoren zoals fishelov deze wil verdisconteren op het door hem ge-
noemde constructieniveau, is niet uit te sluiten.27 echter, tot op heden is geen 
consensus bereikt over de vraag op welke wijze en in welke mate persoonlijke 
kennis, ervaring en waarneming van de wereld een rol spelen, of behoren te 
spelen, op het constructieniveau.  

De suggestie van fishelov dat lezers en hoorders, wanneer het een literair 
karakter betreft, deze inpassen in een conceptueel netwerk van typen en in-
dividuen, lijkt zeer de vraag en zou vanuit andere wetenschappelijke disci-
plines nadere ondersteuning dienen te krijgen. eenzelfde soort opmerking 
kan gemaakt worden wanneer we pogen inzicht te krijgen in de vraag hoe 
kennis, ervaring en wereldperceptie niet slechts een individu bij de vorming 
van een constructieniveau beïnvloedt, maar zelfs een volk uit een voor ons 
op vele punten afwijkende cultuur als ugarit. hoewel enerzijds de invloed 

26 M. bal (2009, 132).
27 fishelovs constructieniveau wordt mede door de lezer gevormd op grond van diens persoonlijke er-
varing en kennis van de wereld en de wijze waarop mensen de wereld waarnemen en leren kennen. 
Zijn visie dient duidelijk te worden onderscheiden van een interpretatiekader dat mede wordt gevormd 
door de inbreng van kennis van de historische context waarbinnen de tekst tot stand is gekomen, zoals 
dat binnen paragraaf 4.4 wordt besproken en afgezet tegen een structuralistische verhaalanalyse. 
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hiervan op de beeldvorming van een karakter niet kan worden ontkend, is 
anderzijds te weinig bekend van de door fishelov genoemde aspecten en hun 
uitwerking binnen een volk, zoals het volk uit ugarit, om deze mee te nemen 
in de beantwoording van de vraag naar de beeldvorming van de godin 
aṯiratu, zoals deze door de teksten wordt geschetst.28 We sluiten ons daarmee 
voorlopig aan bij de opmerking van M. bal dat een acteur wiens kwalificatie 
op meerdere wijzen wordt beschreven in het plot, meer nadruk ontvangt, en 
gaan er tevens van uit dat een acteur die nadruk ontvangt, deze ook als ka-
rakter op het verhaalniveau verdient.  

na dit korte en overigens onvolledige overzicht van visies vanuit een struc-
turalistische benadering van narratieve analyse met betrekking tot de daarin 
verwoorde visie op karakter, komen we terug op de hierboven genoemde 
vraag of de tekst bestaande belevingen en/of overtuigingen ten aanzien van 
karakters wil bevestigen of – in mogelijk wisselende mate – corrigeren. We 
merken we op dat M. bal, in overeenstemming met haar visie op een literaire 
tekst als een gesloten systeem, slechts spreekt over transformatie, en niet over 
bevestiging en/of correctie van een bestaand beeld van een in de tekst voor-
komend karakter. een literair criterium waaruit op te maken is of een tekst 
belevingen en/of overtuigingen ten aanzien van karakters wil bevestigen of 
corrigeren, is met de theorie van M. bal uitsluitend op het niveau van de tekst 
zelf te geven. Deze transformatie van een karakter kan slechts worden vast-
gesteld nadat de belangrijkste karakteristieken van een karakter zijn uitgete-
kend in de tekst zelf. in haar optiek is er methodologisch sprake van een 
dialectisch heen en weer pendelen tussen speculatie en verificatie met betrek-
king tot de transformatie van een karakter.29 

f. Jannidis vraagt in zijn benadering van de vraag naar correctie of beves-
tiging van belevingen en/of overtuigingen ten aanzien van literaire karakters 
binnen een narratieve tekst, nadrukkelijker aandacht voor een mogelijke re-
latie van de tekst tot een historische context waarbinnen de tekst is vormge-

28 We noemen hier nog een verdere indeling van het lezers- of hoorderspubliek zoals deze door P. rabi-
nowitz in het kader van zijn onderzoek naar waarheid in fictionele teksten is voorgesteld. van belang 
is hier met name de groep die hij authorial audience noemt, waarmee hij een groep aanduidt, zoals 
deze de auteur van de tekst voor ogen heeft gestaan (geciteerd naar f. Jannidis (2004)). hoewel het 
aannemelijk geacht kan worden dat ilimilku als schrijver van enkele fictionele teksten uit ugarit er 
enerzijds van uitgaat dat het werk wordt gelezen/gehoord door een groep mensen die de esthetiek 
van het werk doorgrondt en de competentie heeft om over symboliek en diepere betekenis van de tekst 
na te denken, zal hij zich er van bewust zijn geweest dat de ‘authorial audience’ dan wel onderscheiden 
is van het algemene lezers- of hoorderspubliek, maar er niet van gescheiden kan worden. in dit licht 
zal ilimilku de intentie hebben gehad dat niet alleen een selecte groep de betekenis van de tekst kon 
doorgronden, maar het gehele publiek. hoewel rabinowitz’ nadere indeling van het lezers- of hoor-
derspubliek zeker interessant is, lijkt zij onvoldoende aan het huidige onderzoek te kunnen bijdragen.

29 M. bal (2009, 127).
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geven en die resoneert in de wijze waarop een karakter in een tekst wordt 
geschetst. binnen deze visie kan worden gesproken van correctie en of be-
vestiging van een bestaand beeld van de godin aṯiratu. De drie door Jannidis 
genoemde bronnen kunnen worden bestudeerd binnen de tekst zelf. van de 
vier, door hem onderscheiden wijzen waarop de bronnen dienen te worden 
bestudeerd, kan de modus van de informatie uit de tekst worden afgeleid. 
De overige drie modi, te weten: betrouwbaarheid, relevantie en klaarblijke-
lijkheid, vragen het oordeel van degene die de tekst leest en analyseert. bij 
deze taak dient de huidige lezer zich zo veel mogelijk te verplaatsen in de 
historische context waarbinnen de ugaritische teksten zijn vormgegeven.  

Methodisch zijn we in Jannidis’ visie aangekomen bij de relatie tussen tekst 
en context, een relatie die nader gethematiseerd zal worden in paragraaf 4.4. 
De vraag of een literaire voorstelling van een karakter het beeld van een his-
torisch, met het literaire karakter corresponderend, wezen bevestigt, corri-
geert of transformeert, kan niet op eenvoudige wijze worden beantwoord. 
We stellen vast dat literaire karakters en historische wezens met elkaar in ver-
binding staan. De aard van deze verbinding zal, zinspelend op bals woorden, 
slechts dialectisch pendelend tussen speculatie en verificatie kunnen worden 
bepaald. bij deze dialectische pendelbeweging houden we rekening met de 
tekst zelf en tegelijkertijd met historische werkelijkheid binnen ugarit. ons 
vertrekpunt zal daarbij telkens binnen de epische en mythische teksten zelf 
liggen, waarbij we de daar geboden informatie met betrekking tot aṯiratu als 
literair karakter, zullen vergelijken met historische informatie afkomstig uit 
ugarit, of de haar omliggende culturen. We merken daarbij op dat een groot 
deel van de kennis van de historische context in ugarit wordt gevoed door 
teksten. Daarmee zal de beschreven pendelbeweging voor een groot deel van 
tekst naar tekst zijn. 

het vaststellen van de relatie tussen een in een tekst beschreven historisch 
karakter en een in de contemporaine context bestaand wezen, vereist – naast 
analyse van de tekst zelf – kennis van de historische context. We meldden 
reeds dat kennis van de historische context van ugarit voor een groot deel is 
gebaseerd op overgeleverd tekstmateriaal. bij de beschreven pendelbeweging 
tussen diverse teksten uit ugarit dient zich een laatste complicatie aan. be-
vestiging, correctie en transformatie van een bestaand beeld veronderstellen 
alle een voortschrijden van tijd en ijkpunten op een tijdbalk. De tijdbalk en 
ijkpunten faciliteren het beschrijven van processen als bevestiging, correctie 
of transformatie van een literair karakter. De tijdbalk en ijkpunten dienen ten 
minste een relatieve chronologische volgorde weer te kunnen geven waarin 
de verschillende teksten, of ook tekstdelen, zijn geschreven. De teksten die 
in de volgende hoofdstukken behandeld zullen worden, zijn echter niet met 
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zekerheid in een absolute of relatieve chronologische volgorde te plaatsen. 
Daarmee vervalt de mogelijkheid om te komen tot een beschrijving van een 
mogelijke bevestiging, transformatie of correctie van een historisch karakter 
op grond van een ontwikkeling in de beschrijving van het overeenkomstige 
literaire karakter op grond van vergelijking van de afzonderlijke teksten. We 
erkennen de mogelijkheid tot bevestiging, transformatie en correctie van een 
literair karakter binnen eenzelfde tekst, maar menen dat voor het omschrijven 
van een dergelijk proces binnen eenzelfde tekst langere teksten nodig zijn 
dan de ons nu overgeleverde teksten uit ugarit, of teksten die een duidelijk 
langer tijdvak beschrijven. 

 

4.4 TEKST EN HISTORISCHE CONTEXT 

voordat ik de methode die ik in hoofdstuk vijf zal toepassen nader uitwerk, 
beschrijf ik eerst hoe ik de relatie tussen tekst en (historische) context bezie. 
het bestaan van een geïntendeerde lezer/hoorder van de teksten uit ugarit 
valt niet te ontkennen.30 Deze lezer/hoorder leefde binnen een concrete his-
torische context. De vraag in deze paragraaf is of, en zo ja in welke mate bij 
de interpretatie van de teksten uit ugarit de toenmalige context zal moeten 
worden meegenomen in de tekstanalyse, zoals ik deze in hoofdstuk vijf zal 
uitwerken. De vraag die op de achtergrond van deze meeklinkt, is in hoeverre 
het mogelijk is de toenmalige context te reconstrueren. in de voorafgaande 
paragraaf is het thema reeds op een aantal plaatsen ter sprake gekomen. in 
deze paragraaf willen we nader ingaan op de relatie tussen tekst en histori-
sche context. 

Met betrekking tot de relatie tussen een tekst en de toenmalige context gaan 
we uit van een dubbele beweging. een historische context heeft aanleiding 
gegeven tot het schrijven van een tekst, waaronder ook een narratieve tekst. 
Met een aanleiding voor het schrijven van een tekst, hangt ook een doel 
samen. De geschreven tekst is daarmee een communicatiemiddel dat naar 
aanleiding van een situatie of gebeuren een zeker doel wil bereiken. De tekst 
is het verbindende element tussen situatie of gebeuren en het beoogde doel, 
en is daardoor met recht een communicatiemiddel. als communicatiemiddel 

30 het begrip ‘geïntendeerde lezer/hoorder’ kan bij de tekst van ilimilku, die in hoofdstuk vijf zal worden 
besproken, de vraag doen opkomen of ilimilku wel een bepaald gehoor/lezerspubliek bedoelde aan 
te schrijven. hoewel de teksten zelf zwijgen over een geïntendeerde lezer of hoorder, gaan we er wel 
van uit dat ilimilku voor een bepaald publiek heeft geschreven. De aanname van een dergelijk publiek 
past bij een structuralistische analyse van narratieve teksten, die immers, in deze optiek, ten doel heb-
ben aan een geadresseerde een verhaal over te dragen in een specifiek medium. Zie hiervoor M. bal 
(2009, 5). ook h. utzschneider en s.a. nitsche gaan bij hun analyse van narratieve teksten uit van een 
geïntendeerde lezer of hoorder. h. utzschneider en s.a. nitsche (2008, 155-157).
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kan de tekst willen informeren, overtuigen, een realiteit oproepen, verpozen 
enzovoort. het communicatieve doel van de tekst is bepaald door de histori-
sche context die de tekst deed ontstaan. Daarmee is de inhoud van de com-
municatie historisch vastgelegd. tegelijkertijd is ook de wijze waarop de tekst 
als communicatiemiddel haar doel probeert te bereiken historisch bepaald. 
het wil namelijk binnen de toenmalige context de toenmalige lezers/hoor-
ders bereiken. bij de realisering van deze doelstelling zal de toenmalige con-
text of de toenmalig beleefde en ervaren werkelijkheid de vorm van de 
communicatie in hoge mate bepalen. een analyse van narratieve teksten zal 
met deze historische bepaaldheid van de tekst rekening hebben te houden. 

De vaststelling dat de historische context in hoge mate zowel de inhoud 
als de vorm van de communicatie definieert, leidt tevens tot een andere be-
weging: de inhoud en vorm van een historische tekst geven toegang tot de 
historische context waarvan zij uiting en product is. Daarbij dienen we ons 
als lezers er wel van bewust te zijn dat ons eigen referentiekader, dat bij lezing 
van een historische tekst aanwezig is, het zicht op deze historische context 
kan helpen verhelderen, maar evenzeer verduisteren. een historische tekst, 
hoe gedetailleerd ook in beschrijvingen van situaties, vermelde personen en 
gebeurtenissen, laat elementen weg die wellicht als bekend werden veron-
dersteld en die noodzakelijk zijn voor een toegang tot de historische context 
die de tekst deed ontstaan. 

corresponderend met deze dubbele beweging binnen de tekst met betrek-
king tot de vraag naar de relatie tussen tekst en historische context, zijn twee 
stromingen binnen de literatuurwetenschap die zich onder andere onder-
scheiden in het verdisconteren van deze historische context bij het bepalen 
van de betekenis van de tekst. enerzijds is er het structuralisme, dat voorna-
melijk vanuit de tekst zelf tot het vaststellen van haar betekenis wil komen 
en daarmee uitgaat van de tekst als een gesloten eenheid. tot deze stroming 
kan de tekstanalyse worden gerekend, zoals deze wordt voorgestaan door 
onder meer M. bal. Weliswaar geeft zij bij haar bespreking van de karakters 
aan dat kennis van de extratekstuele situatie van groot belang is voor het 
vaststellen van de betekenis, maar zij thematiseert dit niet in haar verdere be-
spreking, zoals zij zelf lijkt te suggereren, mede door de overweging dat bij 
het verdisconteren van de extratekstuele situatie niet slechts de historische 
context van de tekst een rol speelt, maar evenzeer de contemporaine context 
van de huidige lezer.31 kennelijk is het in bals optiek onvoldoende mogelijk 
deze beide extratekstuele situaties gescheiden van elkaar in kaart te brengen 
om vervolgens met name de historische context van de tekst een rol te laten 

31 M. bal (2009, 119).
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spelen bij het bepalen van de betekenis van de tekst.  
De andere benadering van literaire historische teksten gaat uit van de tekst 

als communicatiemiddel en reserveert binnen de interpretatie van een histo-
rische tekst nadrukkelijk ruimte voor de historische situatie, met name ver-
tegenwoordigd in de schrijver van de tekst. De tekst begrijpen zonder gebruik 
te maken van extratekstuele historische informatie reduceert de tekst, om het 
met f. Jannidis te zeggen, tot een ‘teken zonder gebruiksaanwijzing’ of tot 
een ‘zwarte vlek op het papier’.32 het sterkte punt van deze benadering is ge-
legen in het feit dat de tekst meer ingebed blijft binnen de historische context 
waarbinnen zij is ontstaan.  

in de persoon van de schrijver33 ontmoeten we waarschijnlijk een burger, 
of burgers, uit ugarit of haar directe omgeving. via de persoon van de schrij-
ver komen we in contact met de wereld waarin om welke communicatieve 
reden dan ook de teksten uit ugarit op schrift zijn gesteld. anders geformu-
leerd: via de fictionele wereld van de tekst, komen we via de persoon van de 
schrijver, terecht bij de historische context van ugarit rond de tijd dat de tekst 
werd geschreven of haar uiteindelijke vorm kreeg. Wanneer nu de schrijver 
een van de contactpunten is tussen de tekst en de historische context, kan 
juist de schrijver van groot belang zijn voor ons onderzoek naar de godsdienst 
van ugarit, in het bijzonder het imago van de godin aṯiratu. Daarbij dienen 
we ons er wel van bewust te zijn dat de schrijver niet zonder meer als repre-
sentatief mag worden genomen voor de inwoners uit ugarit. Persoonlijke of 
groepsovertuigingen zullen niets slechts een verschijnsel van de huidige tijd 
zijn. 

Wanneer we de schrijver zien als contactpunt tussen de tekst en de histo-
rische context, dienen we ons de vraag te stellen of, en zo ja, op welke wijze 
de schrijver zijn visie op de godsdienst in zijn dagen, en meer in het bijzonder 
op de godin aṯiratu, heeft opgelegd aan de fictionele wereld zoals deze ons 
in de teksten wordt getekend. op het eerste deel van de vraag lijkt, mede in 
het licht van de verschillende werkzaamheden van een schrijver, het ant-
woord bevestigend te zijn. een antwoord formuleren op het tweede deel van 
de vraag, namelijk naar de wijze waarop een auteur zijn visie op een gods-
dienst of godin in een tekst vormgeeft, is gecompliceerder en kan slechts op 

32 f. Jannidis (2004, 23).
33 het woord ‘schrijver’ kan als collectivum zijn bedoeld en andere connotaties hebben gehad dan die 

we vandaag de dag eraan zouden verbinden. k. van der toorn gaat ervan uit dat de volgende activi-
teiten aan schrijvers konden worden toevertrouwd: transcriptie van mondelinge traditie en gesproken 
tekst, inventie van een nieuwe tekst, compilatie van geschreven teksten of mondelinge traditie, uit-
breiding van bestaande teksten, aanpassing van bestaande teksten aan een nieuw publiek en integratie 
van afzonderlijke documenten in een meer omvattende compositie. Zie k. van der toorn (2007, 109-
141).
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een minder heldere wijze worden beantwoord. g. currie legt een relatie tus-
sen schrijver, tekst en historische context door vast te stellen dat de kennis 
van de schrijver van de hem omringende werkelijkheid mede van belang is 
bij het aanbrengen van diens gezichtspunt binnen de tekst.34 het gezichtspunt 
van de schrijver is direct gerelateerd aan de boodschap die de schrijver binnen 
een historische context doorgeeft en die de hoorder of lezer wil overtuigen, 
een houding wil voorhouden, tot actie wil aanzetten, et cetera. We mogen 
aannemen dat de schrijver bij het aanbrengen van zijn gezichtspunt culturele 
conventies zal hebben gevolgd.  

als conclusie aan het eind van deze paragraaf merken we op dat de bestu-
dering van de teksten uit ugarit zich niet kan beperken tot het bestuderen 
van de teksten zelf, maar tevens rekening heeft te houden met de historische 
context waarbinnen deze teksten zijn geconcipieerd. anderzijds zullen juist 
ook de teksten zelf bijdragen aan kennis van deze historische context. 

 

4.5 METHODE VOOR VERDER ONDERZOEK 

na met elkaar kort recente literatuur te hebben doorlopen op hun bijdragen 
aan centrale concepten als ‘acteur’, ‘karakter’, de wijzen waarop deze kunnen 
worden onderzocht, en enkele opmerkingen te hebben gemaakt over histori-
sche en culturele afstand tot de tekst, kunnen we nu lijnen trekken voor het 
vervolg van dit onderzoek. Zoals aangegeven in paragraaf 4.4 zien we in een 
historische tekst een dubbele beweging wanneer het gaat om haar relatie tot 
de historische context. Zoals aangegeven ziet de structuralistische benadering 
de tekst als een gesloten eenheid waaruit de benodigde informatie kan wor-
den verkregen. De postklassieke benadering, zoals deze onder meer door D. 
herman, P. hühn, f. Jannidis en anderen wordt voorgestaan, houdt in hogere 
mate rekening met de bepaaldheid van een tekst door de historische context 
waarin zij is ontstaan dan de benadering zoals deze is voorgesteld door M. 
bal. beide benaderingen sluiten elkaar niet logisch volledig uit. Zoals we 
reeds zagen moet ook M. bal bekennen dat extratekstuele kennis voor het 
omschrijven van literaire karakters van groot belang is. naast het belang van 
kennis van de historische context waarbinnen een tekst is ontstaan, benadrukt 
f. Jannidis het belang van het ontdekken van de tekststrategie om een tekst 
in zijn communicatieve intentie te begrijpen. tekststrategie is voor Jannidis 
een verzamelbegrip van ‘alle zu vervollständigenden angaben im tekst und 
die sie vervollständigenden operationen des Modell-lesers’.35 hoewel de 

34 g. currie (2010, 90).
35 f. Jannidis (2004, 31).
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handelingen zoals deze door de modellezer (door Jannidis opgevat als een 
antropomorfe constructie, die over alle noodzakelijke competenties beschikt 
om de operaties zoals deze door de tekst worden vereist, daadwerkelijk te 
kunnen realiseren) moeten worden uitgevoerd ruimte laten voor inbreng van 
kennis vanuit de historische context, ligt toch heel nadrukkelijk het accent op 
de tekst als zodanig. het is de tekst die de uit te voeren opdrachten duidelijk 
maakt. ook in het vervolg van zijn onderzoek laat Jannidis veel ruimte aan 
de analyse van de tekst als zodanig. 

voor het vervolgonderzoek nemen we ons vertrekpunt in de tekst. Daarbij 
analyseren we de tekst vanuit een structuralistisch standpunt, zoals dat door 
M. bal is uiteengezet. Daarbij beginnen we op het niveau van het plot en wer-
ken vervolgens toe naar het niveau van het verhaal. indien wenselijk of van 
belang, zullen we historische informatie gebruiken om de tekst zelf beter in 
beeld te krijgen. voor deze historische informatie zijn twee bronnen hier te 
noemen. enerzijds is er de schrijver die het eerste contactpunt is tussen de 
tekst en de historische context in ugarit. voor de analyse van de informatie 
die door de schrijver wordt gegeven over de historische situatie, zullen we 
gebruik maken van zowel analyse van het plot, als van het verhaal. Daarnaast 
zullen we een beroep doen op informatie uit de umwelt van ugarit. een ver-
gelijking van de tekst met bronnen uit de umwelt van ugarit kan diverse  
uitkomsten hebben. Zo is het mogelijk dat het met behulp van de structura-
listische literaire methode verkregen beeld van aṯiratu past bij wat uit de his-
torische context, in dit geval veelal historische informatie uit omringende 
culturen, bekend is over godinnen, meer in het bijzonder met een godin die 
te vergelijken is met aṯiratu. anderzijds kan de informatie ook slechts ge-
deeltelijk overeenkomen met informatie zoals deze uit de historische context 
kan worden verkregen. en ten slotte is het ook mogelijk dat het beeld van 
aṯiratu in tegenspraak is met wat algemeen in de umwelt over godinnen of 
een met aṯiratu te vergelijken godin, bekend is.  

 

4.6 SELECTIE VAN NADER TE ANALYSEREN TEKSTEN 

in de inleiding van dit hoofdstuk is reeds opgemerkt dat we ervoor kiezen in 
dit onderzoek om met name in te zetten op de kirta-legende, ktu 1.14-1.16. 
We lichten enkele passages uit dit epos eruit en zullen deze verder bestude-
ren. De keuze voor een diepere analyse van de kirta-legende heeft enerzijds 
te maken met de aard van de tekst en anderzijds met de vraagstelling van dit 
onderzoek. een epische tekst ademt een meer humane sfeer dan een mythi-
sche tekst en kent zowel mensen als goden als protagonisten. in de kirta-le-
gende wordt de verhouding tussen de ugaritische godenwereld en de 
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mensenwereld getekend, terwijl in een mythische tekst voornamelijk de go-
denwereld als zodanig centraal staat. Door het onderzoek te concentreren op 
de epische tekst, komen we dichter bij de verering van de goden door de men-
sen en daarmee dichter bij een karakterisering van de goden vanuit het ge-
zichtspunt van de mensen, dan bij een analyse van een mythische tekst. 

in hoofdstuk vijf bespreken we niet de hele kirta-legende, maar concen-
treren ons op enkele passages. Deze hier gekozen onderzoeksstrategie, waar-
bij niet een gehele tekst, maar passages daaruit nader worden geanalyseerd, 
lijkt in tegenspraak te zijn met het belangrijkste uitgangspunt van met name 
de klassieke structuralistische verhaalanalyse. in deze visie wordt er namelijk 
van uitgegaan dat een tekst een in zich gesloten geheel is en dat een betekenis 
van de tekst vanuit het geheel kan worden vastgesteld. Wanneer we nu delen 
van een tekst nader bestuderen en andere delen buiten beschouwing laten, 
verbreken we daarmee de eenheid van de tekst en daarmee de structuur 
waarbinnen ieder deel zijn eigen betekenis en functie heeft. het gevolg kan 
daarvan zijn dat belangrijke ontwikkelingen binnen de tekst niet of slechts 
ten dele worden gesignaleerd, of mogelijk zelfs verkeerd geïnterpreteerd. 
Deze omissie kan, waar het de beeldvorming van in de tekst voorkomende 
literaire karakters betreft, leiden tot een impressie van het karakter die niet 
overeenkomt met de intentie van de auteur. 

Dit bezwaar kan niet op logische gronden worden weerlegd of tegenge-
sproken. Wel kan het bezwaar gerelativeerd worden met de twee volgende 
opmerkingen. 

allereerst is het in het kader van beschrijving van literaire karakters met 
behulp van een structuralistische narratieve analyse niet ongebruikelijk het 
onderzoek te concentreren op enkele passages uit een tekst.36 De legitimiteit 
van deze concentratie hangt samen met de aanname binnen de structuralis-
tische narratieve analyse dat literaire karakters op enkele omlijnde en defini-
eerbare wijzen worden gevormd. in paragraaf 4.3.1 zagen we dat acteurs 
functionele handelingen binnen het plot in gang zetten of ondergaan. De bin-
nen de ugaritische teksten voorkomende acteurs zullen in veel gevallen men-

36 Zie onder meer de studie van P.J. kissling (1996). hij schrijft: ‘literary critics, both inside and outside 
of biblical scholarship, have identified a variety of narratorial techniques for portraying characters. 
While our specific texts have not received thorough analysis by such literary critics, and we must the-
refore rely mainly on our own independent analysis, the way in which narrators in general lead their 
readers to construct a portrait of a text’s characters, and the way in which other biblical narrators do 
so, can serve as a useful guide for what to look for in our analysis.’ P.J. kissling (1996, 17). kissling 
noemt achtereenvolgens als criteria ter beschrijving van literaire karakters: directe definitie en indirecte 
definitie. onder indirecte definitie verstaat P.J. kissling beschrijving van handelingen, directe rede, ui-
terlijke verschijning, en fysieke omgeving waarbinnen het literaire karakter wordt geplaatst. Zie P.J. 
kissling (1996, 18-19). De door kissling genoemde criteria komen vrijwel geheel overeen met de criteria 
die door f. Jannidis zijn geformuleerd en in deze studie zijn weergegeven.
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sen of goden zijn. in dit licht concentreren we de studie op het niveau van 
het plot op functionele handelingen, of teksten waarin functionele handelin-
gen worden beschreven, in casu verricht of ondergaan door, of toegedicht aan 
aṯiratu. Deze concentratie op acteurs op het niveau van het plot correspon-
deert met concentratie op karakters op het niveau van het verhaal. in para-
graaf 4.3.2 is beschreven hoe op zowel directe als indirecte wijze door een 
literaire tekst informatie met betrekking tot literaire karakters kan worden 
gegeven. We zagen dat in de optiek van f. Jannidis de constructie van een li-
terair karakter zowel op directe als indirecte wijze kan plaatsvinden, en dat 
deze zich concentreert in directe rede of aan het karakter toegeschreven han-
delingen. opnieuw blijkt het belang van handelingen en directe rede waarin 
handelingen kunnen worden vermeld die verbonden zijn met een zeker lite-
rair karakter. in het licht van deze opmerkingen is de legitimiteit van concen-
tratie op enkele teksten hiermee gegeven. 

naast de methodische overweging is er ook een pragmatisch motief om te 
kiezen voor concentratie tot enkele fragmenten uit de ugaritische teksten. 
Deze keuze beoogt winst op te leveren die opweegt tegen een mogelijk te in-
casseren verlies. De winst van de voorgestelde methode ligt met name in de 
verdieping die zal kunnen worden bereikt bij concentratie op enkele delen 
van een tekst. een dergelijke concentratie is nodig, mede omdat de bijdragen 
vanuit de postklassieke  verhaalanalyse die op verschillende momenten in 
de voorgaande paragrafen zijn verwoord, het onderzoeksveld fors hebben 
uitgebreid. naast de tekst als zodanig, zal nadrukkelijk ook de historische en 
culturele context van de teksten moeten worden meegenomen. hieronder 
valt ook het onderzoek naar een mogelijk ‘script’, dat verborgen gaat achter 
de teksten, en dat wordt gevolgd door de auteur, of waarvan mogelijk ook 
kan zijn afgeweken. De concrete vraag op grond waarvan een selectie is ge-
maakt, zal per tekst worden aangegeven. We stellen hier reeds vast dat bij de 
selectie vooral gelet zal worden op mogelijke verdelingen binnen het plot. 
Daarmee sluiten we zo nauw mogelijk bij de letterlijke tekst aan en volgen 
de daar gegeven indelingen.  

aan het eind van de behandeling van de geselecteerde teksten zullen we 
bezien welke inzichten met betrekking tot de godin aṯiratu op grond van een 
structuralistische narratieve analyse van de kirta-legende zijn verkregen.
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HOOFDSTUK 5 
Aṯiratu volgens de Kirta-legende 

 
5.1 INLEIDING 

in dit hoofdstuk willen we de epische tekst ktu 1.14-ktu 1.16, bekend als 
de kirta-legende, nader analyseren op het beeld dat de tekst geeft van de 
godin aṯiratu. haar naam komt vier keer voor in deze tekst.1 Daarnaast heb-
ben we in paragraaf 3.2.2 en 3.7.1 gezien dat deze tekst door middel van het 
epitheton ilt naar de godin verwijst. er is een concentratie van verwijzingen 
naar de godin aṯiratu door zowel naam als epitheton te constateren in ktu 
1.14.i.34-38 en ktu 1.15.iii.25-30. bij deze laatste verwijzing dienen we er ons 
van bewust te zijn dat de tekst na de laatste regel afbreekt, en er slechts kan 
worden geconstateerd dat vanaf ktu 1.15.iv het duidelijk is dat aṯiratu ken-
nelijk niet meer wordt genoemd. het is niet ondenkbaar dat de naam aṯiratu 
na ktu 1.15.iii.30 nog enkele malen zou zijn genoemd. Juist de hier ontbre-
kende regels zouden wellicht meer inzicht hebben gegeven in de rol van 
aṯiratu binnen de ontwikkeling van het plot en daarmee een significante bij-
drage hebben kunnen leveren aan de tekening van aṯiratu als literair karak-
ter. 

in dit hoofdstuk wordt een aantal relevante passages uit de kirta-legende 
besproken. We beginnen met de afbakening van de teksten, daarna volgen 
een vertaling en enkele linguïstische opmerkingen. vervolgens bespreken we 
de tekst op het niveau van het plot. aansluitend bezien we de tekst op het 
niveau van het verhaal. ten slotte formuleren we welk beeld binnen de kirta-
legende wordt gecommuniceerd ten aanzien van aṯiratu.2 

 

5.2 KTU 1.14.III.50 TOT KTU 1.14.IV.48 
5.2.1 Afbakening van de tekst 

De hier geselecteerde tekst begint met de opmerking dat kirta ontwaakt uit 
een droom. in deze droom heeft hij van ilu een opdracht ontvangen. in reactie 
op deze droom begint kirta met de voorbereidingen van de hem opgedragen 

1 De naam aṯrt komt voor in ktu 1.14.iv.35, 1.14.iv.38, 1.15.ii.26 en 1.15.iii.25.
2 Zie paragraaf 5.9.
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reis. voordat hij echter bij udumu aankomt, doet hij een heiligdom van 
aṯiratu aan, en legt daar een gelofte af. De perikoop eindigt bij ktu 
1.14.iv.48, waar de reis ten einde is gekomen en waar wordt ingezet op de 
aanval van de stad.3 

op twee momenten in de perikoop is er sprake van verandering. De tekst 
beschrijft hoe kirta zich herpakt en gehoorzaam aan ilu eropuit trekt. kirta’s 
gehoorzaamheid wordt door de auteur duidelijk gemaakt door de bijna woor-
delijke herhaling van ilu’s opdracht in de beschrijving van de uitvoering 
ervan. verder vertelt de tekst hoe kirta een gelofte aflegt in het heiligdom 
van aṯiratu. Met deze twee momenten zijn ook de twee confrontaties gege-
ven.4 enerzijds laat de perikoop een confrontatie tussen ilu en kirta zien. De 
gebeurtenis is samen te vatten met de zin: kirta gehoorzaamt ilu. De tweede 
confrontatie zou zijn weer te geven als: kirta legt een gelofte af in het heilig-
dom van aṯiratu. vanaf ktu 1.14.iv.49 begint een nieuwe perikoop. vanaf 
dit moment is er een nieuwe acteur in het plot: koning Pabilu van udumu. 

het plot waarin kirta een gelofte aflegt in het heiligdom van aṯiratu ligt 
nadrukkelijk ingesloten in het plot dat kirta’s uitvoering vermeldt van de op-
dracht die hij van ilu had ontvangen. De tekst maakt dit duidelijk door in 
ktu 1.14.iv.44 nadrukkelijk te vermelden dat kirta zijn tocht naar udumu 
voortzet. De reis van kirta naar udumu wordt in twee stukken opgedeeld. 
in regel 33 lezen we dat kirta drie dagen reist. De regels 44-48 beschrijven 
het vervolg van zijn reis, dat vier dagen duurt. Daarmee duurt zijn reis in to-
taal zeven dagen, zoals was gezegd door ilu in ktu 1.14.iii.2-4. verderop in 
dit hoofdstuk zal de vraag naar de inhoud en betekenis van de relatie tussen 
het ingesloten en het omvattende plot verder worden onderzocht.5 

vanaf ktu 1.14.iv.49 is er sprake van een nieuwe confrontatie, waarvoor 
een andere acteur, Pabilu, ten tonele verschijnt. overigens lijkt het ook mo-
gelijk te verdedigen de perikoop te laten eindigen na regel 45. in dat geval 
betekent de zonsondergang, waarover in regel 46 wordt gesproken, een ver-
wijzing naar een nieuw begin. Dat we er voor gekozen hebben deze regels 
nog bij de vorige perikoop te trekken, heeft te maken met de herhaling van 
rbʿ (vierde) in zowel regel 45 als 46.  

 

3 Wanneer we nu binnen de tekst zoeken naar mogelijke aanwijzingen voor een afbakening van de ge-
beurtenis waarvan ktu 1.14.iv.34-43 onderdeel is, maken we gebruik van de elementen die, volgens 
de visie van M. bal, de bouwstenen vormen van een functionele gebeurtenis: verandering, keuze en 
confrontatie.

4 ik gebruik hier het woord ‘confrontatie’ overeenkomstig het gebruik ervan binnen de literatuurweten-
schap. Zie ook paragraaf 4.3.1.

5 Zie paragraaf 5.9.3.1.
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5.2.2 Tekst, vertaling en linguïstische opmerkingen 
voor wat betreft de vertaling moet worden opgemerkt dat deze niet altijd pa-
rallel loopt aan de in dezelfde regel gegeven ugaritische tekst. een aanpassing 
van het nederlands aan de indeling van de ugaritische tekst, zou een op som-
mige plaatsen zeer lastig te lezen vertaling opleveren.  

opmerkingen over de vertaling worden aangeduid met kleine letters 
boven de vertaalde tekst en worden aansluitend aan de overgezette tekst ge-
geven, terwijl eventuele opmerkingen over de reconstructie van de ugariti-
sche tekst door middel van voetnoten worden gegeven. 

 
1.14.iii.50       krt . yḫṭ . w ḥlm                      kirta ontwaaktea en het was een 

droom 
1.14.iii.51        ʿbd . il . w hdrt                           de dienaar van ilu, en het was een 

visioen.b 

1.14.iii.52        yr[[x]]t[[x]]ḥ[[x]]ṣ . w yadm    hij waste zichzelf en maakte zich 
op. 

1.14.iii.53        yrḥṣ . ydh . amth                        hij waste zijn handen tot zijn elle-
boog 

1.14.iii.54        uṣbʿth . ʿd . ṯkm                        zijn vingers tot aan de schouder. 
1.14.iii.55        ʿrb . b ẓl . ḫmt . lqḥ                    hij trok binnen in de schaduw van 

de tent. hij nam 
1.14.iii.56        imr . dbḥ . b ydh                        een offerlam in zijn hand, 
1.14.iii.57        lla . klatnm                                een nog zogend dier met beide han-

den. 
1.14.iii.58        klt . lḥmh . d nzl                        al zijn offerbroodc nam hij, 
1.14.iii.59        lqḥ . msrr . ʿṣr . dbḥ                 de ingewandend van een offervogel. 
1.14.iv.1          yṣq . b gl . ḥtṯ . yn                      hij goot in een zilveren beker wijn, 
1.14.iv.2          b gl . ḫrṣ . nbt . w ʿly                in een gouden beker honing, en 

klom omhoog 
1.14.iv.3          l ẓr . mgdl . rkb                          boven op de toren. hij besteeg 
1.14.iv.4          ṯkmm . ḥmt . nša                       de schouder van de muur. hij hief 
1.14.iv.5          ydh . šmmh . dbḥ                       zijn handen op naar de hemel, hij 

offerdee 
1.14.iv.6          l ṯr . abh . il . šrd                        aan de stier, zijn vader, ilu.f hij eer-

deg 

1.14.iv.7          bʿl . b dbḥh . bn dgn                  baʿlu met zijn offers, de zoon van 
Daganu 

1.14.iv.8          b[ m]ṣdh . yrd . krt                    met zijn [of]ferfeest. kirta daalde af 
1.14.iv.9          l ggt . ʿdb . akl . l qryt               van de dakterrassen. hij bereidde 

graan voor de stad, 
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1.14.iv.10       ḥṭt . l bt . ḫbr                           tarwe voor het huis van chuburu. 
1.14.iv.11        yip . lḥm . d ḫmš                       hij bakte brood voor vijf (maan-

den)h 

1.14.iv.12        m[ġ]d . ṯdṯ . yrḫ[m]                 Pro[via]nd voor zes maand[en.] 
1.14.iv.13        ʿdn . ngb . w[ yṣi . ṣbu]           het leger werd bevoorraad en [ver-

trok, het machtige]  
1.14.iv.14        ṣba . ngb[ . w yṣi . ʿdn]           leger werd bevoorraadi [en vertrok 

als] 
1.14.iv.15        mʿ . ṣbuh . ul[ . mad]               één (macht). Zijn leger was een [in-

mense] macht, 
1.14.iv.16        ṯlṯ . mat . rbt                               driehonderd tienduizendtallen. 
1.14.iv.17        hlk . l a[[p]]lpm . ḫḏḏ                Zij gingen bij duizend, als een plas-

regen, 
1.14.iv.18        w l . rbt . km yr                          en bij tienduizend, als vroege regen. 
1.14.iv.19        aṯr . ṯn . ṯn . hlk                         na twee, gingen er twee, 
1.14.iv.20        aṯr . ṯlṯ . klhm                             na drie, gingen zij allen. 
1.14.iv.21        aḥd . bth . ysgr                           Die alleen was, sloot zijn huis, 
1.14.iv.22        almnt . škr                                  de weduwe verhuurde zeker.j 
1.14.iv.23        tškr . zbl . ʿršm                          De zieke droeg zijn bed, 
1.14.iv.24        yšu . ʿwr                                    en de blinde  
1.14.iv.25        mzl . ymzl                                  zocht zeker tastend de weg.k 

1.14.iv.26        w ybl . trḫ . ḥdṯ                          De pasgetrouwde werd weggeno-
men,l 

1.14.iv.27        ybʿr . l ṯn . aṯth                          hij liet zijn vrouw achter aan een 
ander, 

1.14.iv.28        w l nkr . mddt                            aan een vreemde de geliefde. 
1.14.iv.29        km irby tškn                               als sprinkhanenm streken ze neer 
1.14.iv.30        šd . k ḥsn . pat                            op gecultiveerd land. als sprinkha-

nen op de rand  
1.14.iv.31        mdbr . tlkn                                 van de woestijn. Zij trokken voort 
1.14.iv.32        ym . w ṯn . aḫr                           een dag en een tweede. Daarna, 
1.14.iv.33        špšm . b ṯlṯ                                 bij zonsondergangn op de derde 

dag,  
1.14.iv.34        ymġ[y .] l qdš                            arrivee[rden ze] bij het heiligdom 
1.14.iv.35        aṯrt [.] ṣrm . w l ilt                     van aṯiratu der tyriërs, van de 

godin 
1.14.iv.36        ṣdynm . ṯm                                der sidoniërs.o Daar 
1.14.iv.37        ydr [.] krt . ṯʿ                             deed kirta, de edele, een geloftep. 
1.14.iv.38        i[[ṯ]]iṯt . aṯrt . ṣrm                     ‘Zo waar aṯiratu van de tyriërs 

leeftq, 
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1.14.iv.39        w ilt . ṣdynm                              en de godin van de sidoniërs; 
1.14.iv.40        hm . ḥry . bty                             indien ik churraja in mijn huis 
1.14.iv.41        iqḥ . ašʿrb . ġlmt                        mag nemen, en de jonkvrouwr mag 

doen binnengaan 
1.14.iv.42        ḥẓry . ṯnh . wspm6                                     in mijn woning, dan zal ik haar 

dubbel (gewicht) in zilver 
1.14.iv.43        atn . w . ṯlṯt[[i]]h . ḫrṣm            geven, en haar drievoudig (ge-

wicht) in goud. 
1.14.iv.44        ylk ym . w ṯn . [[a]]                   hij trok een dag en nog een dag 

voort, 
1.14.iv.45        ṯlṯ . rbʿ . ym                               een derde en een vierde dag. 
1.14.iv.46        aḫr . špšm . b rbʿ                        Daarna, bij zonsondergang op de 

vierde dag 
1.14.iv.47        ymġy l udm . rbt                        arriveerde hij bij het grote udumu 
1.14.iv.48        w udm . [ṯr]rt                            het [mach]tiges udumu  

 
a. het werkwoord ḫṭ hebben we hier de betekenis ‘ontwaken’ toegekend. 

Deze betekenis sluit goed aan bij het semantisch domein van ḥlm, waarin 
ook ‘droom’ gelegen is. J.c. greenfield meldt op grond van een veronder-
stelde etymologische verbinding tussen ḫṭ en het akkadische ḫāṭu dat de 
basisbetekenis vooral ‘zien’ of ‘inspecteren’ zou moeten zijn. in greenfields 
optiek zou kirta het visioen hebben ontvangen en tot het inzicht zijn ge-
komen dat het om een visioen ging.7 in het nederlands ‘ontwaken’ kan 
zowel de betekenis ‘wakker worden’, als ‘tot inzicht komen’ besloten lig-
gen. Door ḫṭ te vertalen als ‘ontwaken’ past het verbum zowel bij ḥlm als 
het eraan parallelle hdrt. 

b. onder meer op grond van de tegenstelling tussen ָהָדר (pracht, glans) en 
 in spreuken 14.28 komt greenfield tot de conclusie (ruïne, destructie) ְמִחָּתה
dat de wortel hdr een kwaliteit van majesteit of glorie moet hebben uitge-
drukt. voor wat betreft de epische tekst kirta zal hdrt in zijn optiek dan een 
manifestatie van majesteit moeten zijn geweest. kirta komt tot dit inzicht 
en besluit op grond hiervan over te gaan tot handelen.8 a. Zgoll neemt als 
grondbetekenis van hdrt eveneens ‘majesteit’, of het daarmee verbonden 
‘zich openbaren van majesteit’.9 concreet betekent de visie van a. Zgoll 
dat hdrt een voor de toekomst betekenisvolle droom is, die als omen wordt 
geïnterpreteerd. op grond van een verondersteld aanvullend parallellisme 

6 ktu3 geeft de suggestie om hier kspm te lezen. ik neem dit voorstel over.
7 J.c. greenfield (1994).
8 J.c. greenfield (1994, 91-92).
9 a. Zgoll (2006, 78).
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tussen ḥlm en hdrt vertalen we hier ‘droom’ en ‘visioen’, waarbij ḥlm een 
meer algemene aanduiding van droom is en hdrt de droom als omen ka-
rakteriseert.10 Deze betekenis van hdrt sluit nauw aan bij ktu 1.14.ii.35-37 
waar wordt meegedeeld dat ilu tot kirta is afgedaald. De interpretatie van 
de droom van kirta als communicatie waarin ilu tot kirta afdaalt en hem 
een boodschap geeft, past tevens goed bij de mogelijkheid dat de kirta-le-
gende van een incubatie verhaalt. voor kirta’s verblijf in een tempel als in-
cubatie pleiten overeenkomsten tussen de tekst van de kirta-legende en 
uit Mesopotamië afkomstige beschrijvingen van incubaties.11  

c. d nzl is een relatieve bijzin, die hier als appositie wordt gebruikt bij lḥm. 
letterlijk vertaald: brood, dat van het offer.12  

d. De vertaling van msrr als ‘ingewanden’ is niet geheel zeker. g. del olmo 
lete en J. sanmartín voorzien de vertaling van een vraagteken.13 

e. dbḥ is hier gelezen als een g-stam perfectum, dat parallel staat aan het eer-
der gebruikte werkwoord nša.14 De wortel *dbḥ kan zowel een offer aan-
duiden waarbij bloed vloeit, als een maaltijd waar diverse typen offers deel 
van konden uitmaken.15 voor het gebruik van het werkwoord nša in rituele 
betekenis, wijzen we op ktu 1.17.v.6 waar het in de gt-stam voorkomt. 

f. e.l. greenstein vertaalt hier ‘sacrifices to bull el, his father’. in deze lijn 
vertaalt ook g. del olmo lete.16 Deze vertaling komt feitelijk neer op een 
omkering van de zinsvolgorde en wordt vermoedelijk mede ingegeven 
door teksten als ktu 1.2.iii.16 (tr.il.abk) en ktu 1.3.v.10 (tr.[i]l.abh). ander-
zijds komt de volgorde tr.abh.il ook voor in ktu 1.2.i.36. n. Wyatt volgt de 
tekst van ktu 1.14.iv.5 en vertaalt ‘bull his father, el’.17 het is binnen de 
huidige stand van onderzoek onduidelijk of beide uitdrukkingen eenzelfde 

10 het hier gesignaleerde onderscheid tussen droom in het algemeen en droom als omen is in meerdere 
culturen in het oude nabije oosten bekend, zoals blijkt uit de diverse woorden die in deze culturen 
zijn gebruikt. a. Zgoll noemt naast het onderscheid tussen ḥlm en hdrt uit ugarit voorbeelden uit de 
hettitische, de israëlitische en de griekse cultuur met aanvulling vanuit het frans. Zie a. Zgoll (2006, 
77-81). Zie met betrekking tot de betekenis van hdrt als openbaringsdroom ook k. kim (2011, 237-238).

11 naast overeenkomsten zijn overigens ook enkele verschillen tussen de tekst van de kirta-legende en 
de incubatiebeschrijvingen uit Mesopotamië te noemen. binnen deze studie gaan we niet nader in op 
de discussie of kirta’s neerliggen en droom al dan niet wijzen op een incubatie. De incubatie wordt 
slechts ondersteunend gebruikt bij een langs andere weg verkregen interpretatie van hdrt en behoeft 
derhalve hier niet nader te worden besproken. voor een overzicht van overeenkomsten en verschillen 
tussen uit Mesopotamië afkomstige incubatiebeschrijvingen en de kirta-legende, verwijs ik naar het 
overzicht van a. Zgoll (2006, 343-351).

12 Zo ook J.c. de Moor en k. spronk met betrekking tot ktu 1.14.ii.16 (1982, 161).
13 g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 583).
14 Zo g. del olmo lete (1981), e.l. greenstein (1997) en n. Wyatt (1998).
15 voor een kort overzicht van de wijze waarop dbḥ wordt geïnterpreteerd, zie D.M. clemens (2001, 9-

15).
16 Zie e.l. greenstein (1997) en g. del olmo lete (1981).
17 n. Wyatt (1998).
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betekenis hadden en men hen naar believen kon gebruiken, of dat de vari-
ante volgorde een mogelijk betekenisverschil bedoelt aan te geven. We vol-
gen bij de gegeven vertaling de volgorde zoals deze in de ons voorliggende 
tekst wordt weergegeven. 

g. J.c. de Moor en k. kim gaan bij šrd uit van een Š-stam van yrd, waardoor 
de betekenis wordt ‘hij doet afdalen’, dat volgens kim anticipeert op de 
verschijning van baʿlu aan kirta verderop in de legende. onduidelijk is of 
een Š-stam heeft bestaan voor het werkwoord yrd. het lijkt daarom beter 
uit te gaan van het werkwoord šrd.18 

h. s.b. Parker meent dat de hier genoemde periode betrekking heeft op de 
tijd die het graan nodig heeft om te rijpen.19 De frase d ḫmš vormt een rela-
tieve bijzin bij lḥm. aannemelijk is dat yrḫm (regel 12) bij ḫmš moet worden 
betrokken. 

i. ngb is hier het best te lezen als n perfectum van ngb, dat ‘bevoorraden’ be-
tekent.20  

j. De vormen škr (regel 22) en mzl (regel 25) zijn in combinatie met een daarop 
volgende finiete werkwoordsvorm te interpreteren als infinitivus absolu-
tus, en hebben een paranomastische functie.21  

k. De betekenis van almnt . škr yškr (regel 22-23) en ʿwr mzl . ymzl (regel 24-
25) is niet geheel duidelijk. J.c. de Moor en k. spronk bespreken de bete-
kenis van deze uitdrukking in relatie tot ktu 1.14.ii.44-47 en verbinden 
škr met het arabische šakira dat vertaald kan worden met ‘een gulle bij-
drage leveren’. mzl brengen ze in verband met het arabische madila, dat 
‘gul doneren’ betekent. Zij zien in deze regels een enthousiaste reactie op 
de veldtocht van kirta. g. del olmo lete en J. sanmartín geven voor škr in 
de uitdrukking škr yškr echter de betekenis ‘diensten verhuren’ en voor mzl 
in mzl ymzl de vertaling ‘tastend de weg zoeken’.22 het verschil in perspec-
tief op grond van deze vertalingen is duidelijk. ktu 1.14.iv.21-28 tekenen 
een enthousiasme over de tocht23 of de omvang van het leger waarin zelfs 
degenen deelnamen die veelal van dienstplicht waren ontheven.24 voor 

18 J.c. de Moor (1987, 199) en k. kim (2011, 209). g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 843) gaan evenals 
J. tropper (2012, 561) en i.k.h. halayqa (2008, 331-332) uit van het werkwoord šrd. D.M. clemens 
noemt wel de mogelijkheid šrd te herleiden tot yrd. in deze herleiding zou de handeling van kirta in 
het teken staan van divinatie. D.M. clemens (2001, 78, voetnoot 348). 

19  s.b. Parker (1989, 51).
20 Zie J.c. de Moor en k. spronk (1982, 163).
21 Zo met betrekking tot ktu 1.14.ii.44-47 ook J.c. de Moor en k. spronk (1982, 164). voor het parano-

mastisch gebruik van de infinitivus in het ugaritisch, zie J. tropper (2012, 493-494).
22 J.c. de Moor en k. spronk (1982, 164), en g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 607, 816), die overigens 

de betekenis ‘tastend de weg zoeken’ voor mzl wel van een vraagteken voorzien.
23 Zo J.c. de Moor en k. spronk (1982, 164).
24 Zo g. del olmo lete (1981, 251, 298). voor wat betreft de hebreeuwse bijbel kan gewezen worden op 
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deze studie is het niet van belang een keuze tussen beide interpretaties te 
maken. 

l. e.l. greenstein leest yṣu in plaats van ybl en merkt erbij op dat de schrijf-
wijzen van bl en ṣu in het ugaritsch slechts weinig van elkaar verschillen. 
het argument dat hij ter ondersteuning van deze wijziging in de tekst naar 
voren brengt is dat bij een ander werkwoord dan yṣu op deze plek, dit het 
enige geval zou zijn waar het werkwoord dat gebruikt wordt ter beschrij-
ving van de uitvoering afwijkt van het werkwoord dat wordt gebruikt bij 
de opdracht in ktu 1.14.ii.47-48.25 anderzijds biedt ybl, opgevat als beho-
rend tot de gp-stam, eveneens een goede betekenis.26 omdat de tekst, zoals 
deze op de tablet zelf te vinden is een zinvolle vertaling geeft, zien we af 
van wijziging van de tekst. 

m.irby is enkelvoud, maar heeft hier zeker de betekenis van meervoud. 
n. De betekenis van špšm is niet geheel duidelijk. Zo wordt zowel de vertaling 

‘zonsopkomst’ als ‘zonsondergang’ gegeven.27  
o. Zie voor een bespreking van de problemen gerelateerd aan de tekst van 
regel 34-36 paragraaf 3.2.2.1 

p. De vertaling van ndr als ‘afleggen van een gelofte’ betreft een keuze waar-
mee aansluiting wordt gezocht bij de meest gangbare vertalingen van de 
kirta-legende. het lijkt er sterk op dat een ‘gelofte’ en een ‘eed’ in het oude 
nabije oosten niet te zeer van elkaar onderscheiden kunnen worden. Zie 
verder ook paragraaf 5.2.3.2. 

q. vergelijking van vertalingen van deze regel laat een grote mate van diver-
siteit zien. De vertaling zoals deze hier is gegeven leest i als een partikel 
dat een eed/gelofte inluidt.28 iṯt lezen we hier als een vrouwelijke vorm 
van it dat ‘bestaan’ of ‘zijn’ aanduidt.29   

2 samuël 5, waarin de Jebusieten vanuit de overtuiging dat de stad onneembaar was, aangeven dat 
blinden en kreupelen de stad zullen verdedigen. in dit licht drukt ktu 1.14.iv.21-28 mogelijk de ze-
kerheid van het slagen van kirta’s missie uit. Zie ook g. del olmo lete (2012).

25 e.l. greenstein (1997, 43, nt. 33).
26 Deze lijn wordt onder meer gevolgd door n. Wyatt (1998) en g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 

949).
27 voor de betekenis ‘zonsopkomst’ zie g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 836), en ‘zonsondergang’ 

J.c. de Moor (1987, 200).
28 in deze betekenis vertalen ook M. Dietrich en o. loretz  i iṯt als ‘so wahr’. M. Dietricht en o. loretz 

(1994, 70).
29 Zie ook P. bordreuil en D. Pardee (2009, 301) en D. sivan (2001, 187). in verband met de geboden ver-
taling is hier een enkele opmerking over s.b. Parkers’ studie naar de gelofte en de eed in ugarit en 
israël van belang. s.b. Parker vergelijkt de gelofte binnen ugarit, het hettitische rijk en israël. binnen 
ugarit wijst Parker op ktu 1.119 dat een gebed is tot baʿlu om bescherming en waarin de bidders hem 
zijn loyaliteit beloven, in het geval baʿlu hen zal bevrijden van de dreiging van vijanden. Parker komt 
in zijn vergelijkende studie tot de conclusie dat in alle door hem bestudeerde gevallen de gelofte begint 
met een invocatie van de godheid. Daarop volgt de protasis die wordt ingeleid met een conditioneel 
partikel en waarin de wens tot uiting wordt gebracht. ten slotte volgt de belofte in de apodosis. Dit-
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r. vanwege het parallellisme tussen ḥry en ġlmt lijkt het beter ġlmt als gede-
termineerd te vertalen, en niet onbepaald te laten. voor de structuur van 
regel 38-43 zie paragraaf 5.2.3.2. 

s. voor een eventueel andere betekenis van ṯrrt zie paragraaf 3.3.1.1. 
 
5.2.3 Acteur 

binnen de gekozen perikoop kunnen we spreken van drie acteurs. kirta is 
pregnant aanwezig en voltrekt verschillende handelingen. De nauwe aan-
sluiting van deze perikoop bij de opdracht die kirta van ilu had ontvangen, 
laat ilu als geïmpliceerd acteur aanwezig zijn. ten slotte is ook aṯiratu als 
geïmpliceerd acteur aanwezig. haar aanwezigheid komt tot uitdrukking in 
kirta’s bezoek aan haar heiligdom en de gelofte die hij in haar heiligdom af-
legt. 30  

De perikoop kent drie uitgewerkte momenten waarop kirta actief bij een 
handeling is betrokken en waar hij nader als acteur wordt getekend; namelijk 
aan het begin wanneer hij ontwaakt en een ritueel uitvoert (ktu 1.14.iii.50-
iv.9), even verder wanneer hij de reis voorbereidt (ktu 1.14.iv.9-12), en tegen 
het eind wanneer hij aankomt bij het heiligdom van aṯiratu (ktu 1.14.iv.32-
43). het tussenliggende stuk tekst (ktu 1.14.iv.13-32), dat handelingen be-
schrijft die worden uitgevoerd tussen de voorbereiding van de reis en het 

zelfde schema ziet hij ook terug in ktu 1.14.iv.38-42. echter, in de weergave van de tekst laat hij de in-
leidende partikels i iṯt weg. Wel ziet hij dat er een verschil is met de andere door hem aangevoerde 
voorbeelden van geloften, maar wijt dit aan de specifieke context van de gelofte van kirta. Zo merkt 
hij op dat mogelijk door het gebruik van taal ontleend aan de huwelijkszegen hier niet de typische 
vorm ‘indien jij, dan ik’ wordt gebruikt in de protasis en apodosis. even verder schrijft hij ‘the absence 
of any reference to the deity in the apodosis of keret’s vow is perhaps best explained by reference to 
the composers’ euphonic sense’ (zie s.b. Parker (1989, 76, 86)). helaas biedt Parker geen verdere argu-
mentatie voor deze stelling. Wellicht ligt de uitdrukking i iṯt aṯrt ṣrm dichter bij de betekenis van ַחי־ְיהָוה 
zoals deze wordt gebruikt in rechters 8.19, waarin gideon tot Zebach en salmunna in een overigens 
dreigende context zegt:  
א ָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם ֹל -en waarbij JhWh niet direct wordt aangesproken, even ׃ַאַחי ְּבֵני־ִאִּמי ֵהם ַחי־ְיהָוה לּו ַהֲחִיֶתם אֹוָתם 
min als aṯiratu in de genoemde ugaritische tekst. het gebruik van לּו als conditioneel partikel in plaats 
van אם,ִ dat meer direct met het ugaritisch hm is verbonden, kan begrepen worden tegen de achtergrond 
van het verschil dat in het hebreeuws wordt gemaakt tussen een reële en een irreële conditie. Zie b.k. 
Waltke en M. o’connor (1990, 636-637). het ugaritisch kent geen partikel l als inleiding van een pro-
tasis, en er zijn mij geen voorbeelden bekend van een irrealis binnen de teksten uit ugarit. 
voor wat betreft de herkomst van de eedformule ַחי ְיהָוה merkt Y. Ziegler op dat het zowel wordt gezien 
als een participiumvorm, als een zelfstandig naamwoord. een keuze tussen beide opties is niet te 
maken. Daarnaast kan de uitdrukking meerdere betekenissen hebben. Zo is wel verondersteld dat de 
formule de waarheid van het in de eed gestelde benadrukte, een zegen zocht voor degene die daad-
werkelijk de waarheid sprak, JhWh erbij aanriep als degene die eeuwig bestaat en daarmee een in ge-
breke blijvende aflegger van een gelofte kon straffen, of als getuige bij de gelofte aanwezig was. Zie Y. 
Ziegler (2008, 90-94). in paragraaf 5.2.3.2 komen we terug op de functie van het met deze formule ver-
gelijkbare i iṯt aṯrt.

30 op de bijdrage van de vermelding van beide heiligdommen en goden aan het begin van de kirta-le-
gende aan het verhaal komen we terug in paragraaf 5.8.
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aankomen bij het heiligdom van aṯiratu, sluit nauw aan bij de boodschap die 
kirta in zijn droom van ilu had ontvangen. ook daar mag de aanwezigheid 
van kirta worden verondersteld, maar krijgt deze minder reliëf. De twee meer 
uitgewerkte handelingen krijgen een eigen fysieke plaats toegekend. De eer-
ste handeling vindt plaats in bẓl ḫmt (in de schaduw van de tent) en l ẓr . mgdl 
(boven op de toren), de tweede handeling in qdš aṯrt (het heiligdom van 
aṯiratu). bij de handeling in het heiligdom van aṯiratu wordt ook nadrukke-
lijk de tijd vermeld. 

We beperken ons tot het analyseren van kirta’s ontwaken en zijn opge-
voerde offer in ktu 1.14.iii.50-iv.9 en zijn bezoek aan het heiligdom van 
aṯiratu in ktu 1.14.iv.32-43. 

 
5.2.3.1      Kirta en het ritueel 

We kijken allereerst naar ktu 1.14.iii.50-iv.9 en beginnen met een grafische 
weergave van de structuur van deze verzen. tussen de verzen is een kleine 
opening gelaten, en de tweede of volgende colon binnen een en hetzelfde 
vers is ten opzichte van de eerste colon naar rechts verschoven. 

 
1.14.iii.50           krt . yḫṭ . w ḥlm 
1.14.iii.51              ʿbd . il . w hdrt 
                            
1.14.iii.52           yr[[x]]t[[x]]ḥ[[x]]ṣ . w yadm 
1.14.iii.53              yrḥṣ . ydh . amth 
1.14.iii.54              uṣbʿth . ʿd . ṯkm 
                            
1.14.iii.55           ʿrb . b ẓl . ḫmt .  
                            
1.14.iii.55-56     lqḥ imr . dbḥ . b ydh 
1.14.iii.57              lla . klatnm . 
                            
1.14.iii.58-59     klt . lḥmh . d nzl lqḥ . 
1.14.iii.59              msrr . ʿṣr . dbḥ 
                            
1.14.iv.1             yṣq . b gl . ḥtṯ . yn 
1.14.iv.2                b gl . ḫrṣ . nbt .  
                            
1.14.iv.2-3         w ʿly l ẓr . mgdl .  
1.14.iv.3-4             rkb ṯkmm . ḥmt .  
                            
1.14.iv.4-5         nša ydh . šmmh .  
1.14.iv.5-6             dbḥ l ṯr . abh . il .  
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1.14.iv.6-7         šrd bʿl . b dbḥh .  
1.14.v.7-8              bn dgn b[ m]ṣdh .  
                            
1.14.iv.8-9         yrd . krt l ggt . 
 

in deze verzen is kirta het handelend subject. De vraag kan gesteld worden of 
de regels 50-51 wel bij deze perikoop moeten worden betrokken. De gebeurtenis 
die in deze regels wordt beschreven, sluit aan bij de voorafgaande tekst waarin 
verteld wordt dat ilu aan kirta in een droom verschijnt en hem een opdracht 
geeft. tegelijkertijd vormen de regels 50-51 de overgang naar de perikoop die 
hierboven is weergegeven. We nemen hier de regels 50-51 bij de volgende ver-
zen, omdat anders het subject van de regels 52vv onbenoemd blijft.  

uit bovenstaande indeling van ktu 1.14.iii.50-ktu 1.14.iv.9 blijkt dat de 
auteur van de tekst veelvuldig gebruikt maakt van de bicolon. het purifica-
tieritueel wordt in een tricolon beschreven, waarin het werkwoord rḥṣ zowel 
in de eerste als in de tweede colon wordt gebruikt, en in de eerste colon wordt 
aangevuld met het werkwoord adm. het gebruik van de tricolon op deze 
plaats onderstreept het belang dat de schrijver van de tekst aan deze hande-
ling toekent.  

h.J. Zobel stelt dat de term rḥṣ in het ugaritisch wordt gebruikt voor het af-
wassen van vuiligheid, doodszweet, bloed en andere kenmerken van rouw.31 
in de epische tekst kirta zou met name de laatste betekenis van belang zijn, 
nadat aan het begin van de tekst is verteld hoe kirta’s gezin is omgekomen. 
rḥṣ komt ook voor in de betekenis van een purificatieritueel voorafgaand aan 
het brengen van een offer, onder meer in ktu 1.87.3, ktu 1.46.10, ktu 
1.105.19-20, ktu 1.106.26, ktu 1.112.10, 16 en ktu 1.119.5. in deze laatstge-
noemde teksten betreft het telkens een koning die zich rein wast. in tegenstel-
ling tot de door Zobel veronderstelde rouw in ktu 1.14 is daar in ktu 1.119 
geen sprake van. g. del olmo lete merkt op dat de rituele wassing van de ko-
ning de aanvang van sacrale tijd markeert.32 De vraag dient zich aan of we 
met h.J. Zobel rḥṣ kunnen verbinden met het afwassen van kenmerken van 
rouw. De opbouw van de verzen uit ktu 1.14.ii.7-11 in twee bicola maakt dui-
delijk dat rḥṣ geen relatie met rouw heeft. in de eerste bicolon wordt kirta op-
geroepen niet meer te rouwen. in deze bicolon staan de verba bky en dmʿ 
centraal. Pas in de tweede bicolon wordt rḥṣ gebruikt, dat echter parallel staat 
aan adm. in ktu 1.14.iii.51-54, dat correspondeert met ktu 1.14.ii.7-11, komen 
de verba bky en dmʿ niet meer voor en staat rḥṣ opnieuw parallel aan adm. De 

31 h.J. Zobel (1993).
32 g. del olmo lete (1989, 29).
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betekenis die h.J. Zobel toekent aan rḥṣ als afwassen van tekenen van rouw, 
lijkt daarmee geen goede grond te hebben. D.M. clemens verbindt rḥṣ met 
handelingen binnen de offerliturgieën zelf.33 Wel dient daarbij te worden op-
gemerkt dat de offerliturgie als zodanig pas een dag nadat de koning zich rein 
had gewassen plaatsvond, zoals onder meer ktu 1.112.10-11 en 16-17 duide-
lijk maken. De tijdelijke afstand die ten minste in een aantal gevallen heeft be-
staan tussen het moment waarop de koning zichzelf op rituele wijze reinigt 
(rḥṣ) en de offerhandelingen zelf, zet vraagtekens bij de suggestie van n. Wyatt 
dat de koning door deze rituele wassing een staat van rituele reinheid binnen-
gaat, waardoor hij in de beleving van de bewoners van ugarit een ontologi-
sche transformatie ondergaat, en daarmee vergoddelijkt.34  

het naast rḥṣ gebruikte adm kan worden vertaald als ‘rood worden’, of ook 
‘aanbrengen van make up’.35 Wanneer we uitgaan van een synoniem paral-
lellisme tussen rḥṣ en adm kan het laatstgenoemde werkwoord ook vertaald 
worden als ‘afboenen’. Mogelijk beschrijft adm het ‘roze’ worden van de ge-
wassen of afgeboende huid.36 in het licht van teksten uit de hebreeuwse bijbel 
duidt de beschreven handeling een voorbereiding aan op een uitvoering van 
een ritueel.37 

in meerdere teksten wordt rḥṣ parallel geplaatst aan brr, dat wel wordt ver-
taald als ‘rein zijn’, ‘puur zijn’, of ‘schoon zijn’. het is de koning die volgens 
ktu 1.87.3-4 zich moet wassen en rein zal zijn, evenals in ktu 1.46.10, ktu 
1.105.20, ktu 1.106.27, ktu 1.112.10 en ktu 1.119.5. in geen van genoemde 
teksten wordt een reden voor het wassen/reinigen genoemd. het lijkt erop 
dat rḥṣ een algemene aanduiding is voor een rituele reiniging die aan een of-
ferritueel vooraf kon gaan, zonder dat daar een specifieke reden voor be-
stond.38 Wel valt het op dat het telkens van de koning wordt gezegd. 

33 D.M. clemens (2001, 124-125, m.n. voetnoot 598).
34 Mogelijk wijst de rituele wassing minder op een ontologische transformatie en duidt zij meer op een 
ontologische differentiatie waardoor juist de afstand tussen de goden en de koning als cultuspersoneel 
wordt benadrukt. n. Wyatt (2005b, 710).

35 g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 17).
36 J.c. de Moor en k. spronk (1982, 160).
37 Zie J.D. lawrence (2006). op grond van zijn analyse van teksten die rituele wassingen verbinden met 
rituelen, komt lawrence tot de conclusie dat deze wassingen van postexilische oorsprong zijn. J.D.  
lawrence (2006, 41). in het licht van het gebruik van rḥṣ in ktu 1.14.ii.9-10 en ktu 1.14.iii.53 (gere-
construeerd) en regel 54 en de vele culturele overeenkomsten tussen ugarit en israël zal de vraag naar 
de oorsprong van de verbinding tussen rituele wassingen en rituelen in israël opnieuw moeten worden 
gesteld. helaas besteedt lawrence geen aandacht aan teksten uit de umwelt van israël.

38 volgens g. del olmo lete (2014, 17) is rḥṣ in de liturgische teksten vooral gerelateerd aan verzoening. 
Deze gedachte lijkt te passen bij het parallel gebruikte brr, dat de betekenis ‘vrij van legale verplichtin-
gen’ kan hebben, maar ook ‘vrij van schuld’. omdat de epische teksten niet een reden voor verzoening 
noemen op momenten waar ze rḥṣ gebruiken, nemen we hier de algemene betekenis als ‘zich voorbe-
reiden op een rituele handeling’. 
Met betrekking tot brr in legale en rituele teksten, zie r. hawley, a Mouton en c. roche-hawley (2014).
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Wat de structuur van het vers ktu 1.14.iii.52-54 betreft merken we nog op 
dat in de eerste regel de gt-stam wordt gebruikt, terwijl hetzelfde werkwoord 
in de tweede regel in de g-stam wordt herhaald. bij de derde regel is sprake 
van ellipsis: het werkwoord wordt niet genoemd. De vraag is of nu rḥṣ moet 
worden aangevuld, of wellicht adm. Wanneer men kiest voor rḥṣ wordt de 
wassing vooral geaccentueerd. het lijkt echter niet onmogelijk om adm te ver-
binden met de derde regel. in dat geval heeft kirta zich gewassen, van hand 
tot elleboog, en heeft hij zich vervolgens rood gemaakt, van vingertop tot 
schouder. Deze laatste twee woordparen dienen vermoedelijk te worden ge-
zien als uitdrukkingen waarin enkele uitersten worden genoemd, en waar-
mee een geheel wordt aangeduid.  

De gegevens uit de hebreeuwse bijbel over reiniging (רחץ) wijzen in twee 
richtingen. enerzijds wordt רחץ gebruikt wanneer Jozef zijn gezicht wast, 
nadat hij heeft gehuild (בכה) bij het weerzien van zijn broer benjamin (genesis 
43.30-31). kennelijk vond men het in israël niet gepast in sommige omstan-
digheden met een betraand gezicht te verschijnen.39 in ktu 1.14.i.31 en ktu 
1.14.ii.7 wordt verteld dat kirta huilt (bky). het is niet ondenkbaar dat het on-
gepast zou zijn wanneer kirta rituele handelingen zou uitvoeren met tekenen 
van verdriet op zijn gezicht.  

naast dit gebruik kent de hebreeuwse bijbel het gebruik van רחץ met be-
trekking tot de priesters die dienst zullen doen in het heiligdom (exodus 40.12 
en 30, leviticus 8.6 en leviticus 16.4).40  anders dan bij kirta wordt hier niet 
slechts gesproken over een wassing van de armen, maar gaat het om een was-
sing van het hele lichaam. exodus 40.31 spreekt van een wassing van de han-
den en de voeten.41 vervolgens wordt onder meer in exodus 30.30 en 40.12 

39 Ph.Y. Yoo meent dat de auteur van genesis 43.31a het wassen van het gezicht vermeldt om Jozef daar-
mee in een egyptische setting te portretteren als een hooggeplaatst ambtenaar, waarbij de Jahwistische 
auteur de uitdrukking wel ontdoet van een cultische connotatie, waarmee de uitdrukking in egypte 
was verbonden. Zie Ph.Y. Yoo (2013). 
Yoo’s visie veronderstelt een lezers- of hoorderspubliek dat voldoende op de hoogte was van gebruiken 
binnen de egyptische cultuur. Deze aanname is discutabel te noemen. Daarnaast biedt zij geen verkla-
ring voor Yoo’s eigen waarneming dat de uitdrukking pas wordt gebruikt bij de tweede ontmoeting 
tussen Jozef en zijn broers. 

40 voor een bespreking van purificatie rituelen voor priesters in israël, zie D.P. Wright (1992). Doel van 
deze riten is de persoon die de rite ondergaat – priester of leviet – geschikt te laten zijn om dienst te 
doen in de tempel of heiligdom. D.P. Wright (1992, 732). rituele onreinheid als gevolg van het dagelijkse 
leven werd opgeheven door een rituele wassing. Zie ook l.r. Difransico (2014, 26-28). verder konden 
ook blijkens leviticus 14 ‘lepra’-patiënten eveneens ritueel gereinigd worden, hetgeen als doel had 
hun reinheid te herstellen en hen toegang te verlenen tot de maatschappij. D.P. Wright (1992, 241). ter-
zijde merken we hier op dat k. van der toorn heeft laten zien dat de term ‘lepra’ te beperkt is als om-
schrijving van de hier aangeduide ziekte. een betere term lijkt echter, zoals k. van der toorn aangeeft, 
niet voorhanden. k. van der toorn (1985, 30). voor een analyse van teksten uit de hebreeuwse bijbel 
en joodse geschriften uit de tweede tempelperiode met betrekking tot rituele wassingen en het gebruik 
van het werkwoord רחץ, zie met name J.D. lawrence (2006).
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vermeld dat de priester gezalfd (מׁשח) wordt. exodus 29 beschrijft de wijding 
tot priester. in vers 9 wordt de uitdrukking gebruikt: מלא יד (letterlijk: iemands 
hand vullen). Dezelfde uitdrukking komt voor in leviticus 16.32, waar zij pa-
rallel staat aan מׁשח. h.J. fabry interpreteert de uitdrukking מלא יד als alge-
mene aanduiding voor priesterwijding, waarbij יד mede op grond van 
leviticus 21.10 als pars pro toto de priester zelf aanduidt.42  

binnen het corpus van hettitische teksten wordt gesproken over reiniging 
van godenbeelden en van personen als voorbereiding op of onderdeel van 
een rituele handeling. Zo schrijft de tekst cth 471 dat degene die het ritueel 
uitvoert zich dient te wassen, en vermeldt de tekst cth 491 een wassing van 
de goden en van degene die het ritueel uitvoert. Met betrekking tot de was-
sing van de goden merkt de tekst op dat zij daarmee vrij zullen zijn van onder 
meer tranen.43 

Wanneer we nu ktu 1.14.iii.52-54 bezien tegen de achtergrond van gege-
vens uit het oude nabije oosten, lijkt de tekst een purificatie-ritueel te be-
schrijven waarbij een wassing plaatsvindt. De hebreeuwse teksten spreken 
verder over een zalving (מׁשח), terwijl de ugaritische tekst spreekt over adm. 
of met adm hetzelfde zal zijn bedoeld als met מׁשח kan niet worden vastge-
steld. Wel komt in de hebreeuwse tekst יד als pars pro toto voor, waardoor het 
niet onmogelijk is dat de wassing die kirta uitvoert zich niet tot zijn armen 
zal hebben beperkt en mogelijk ook adm niet slechts op genoemde lichaams-
delen betrekking had, al kan deze interpretatie evenmin worden bevestigd.  

kirta bereidt zich voor op een cultische handeling. Deze voorbereiding be-
staat uit zich wassen en mogelijk zich ook zalven. een relatie tussen rḥṣ en 
het schoonwassen van het gezicht na verdriet, zoals bij Jozef, is gelet op de 
indeling van de ugaritische tekst, niet aan te nemen (zie boven). 

in regel 55 wordt nu in een monocolon een wijziging van plaats doorgege-
ven. kirta gaat binnen in de schaduw van een tent. De tekst gebruikt hier het 
werkwoord ʿ rb (binnengaan). in regel ktu 1.14.iv.8-9 wordt, eveneens in een 
monocolon, verteld dat kirta afdaalt (yrd) van het platte dak, of het dakterras. 
beide gebruikte termen hebben een duidelijk rituele connotatie, al is de exacte 

41 het verschil tussen een purificatieritueel waarbij heel het lichaam werd gewassen of slechts enkele 
delen van het lichaam valt samen met het onderscheid tussen een purificatieritueel als eerste wijding 
van de priester aan de dienst in het heiligdom, waarbij aansluitend het aantrekken van de betreffende 
kleding plaatsvond, en dagelijkse reinigingen, zie P.D. Wright (1992, 732). bij wijding werd het hele li-
chaam gewassen, terwijl bij latere reinigingen slechts enkele delen van het lichaam werden gereinigd. 
Mogelijk geldt dit onderscheid tussen een eerste purificatieritueel als wijding en daaropvolgende te-
rugkerende purificatierituelen ook voor kirta die zijn handen tot zijn schouders dient te wassen. als 
koning zal hij na een mogelijk aanvankelijk meer omvattende purificatie en wijding, nu nog slechts 
zijn handen en armen hebben te wassen.

42 h.J. fabry (1984, 881 - 884). Zo ook l. koehler en W. baumgartner (1994-2000, 583).
43 Zie r. strauß (2006, 68, 244, 343, 349, 358).

204  |  De voorstelling van de godin Aṯiratu in de Ugaritische alfabetische teksten

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 204



betekenis ervan niet eenvoudig vast te stellen.44 het werkwoord ʿrb wordt in 
meerdere rituele teksten gebruikt. in de rituele tekst ktu 1.43.1 en 9 zijn res-
pectievelijk ʿaṯtartu-Ḫurri en de gataruma het subject van het werkwoord. 
ʿaṯtartu-Ḫurri gaat de gb bt mlk, een cultusruimte als onderdeel van het ko-
ninklijk paleis, binnen. De gataruma komen eveneens het koninklijk paleis 
binnen, al wordt hier niet een nadere aanduiding van de ruimte gegeven. 
ktu 1.91.10 en 11 melden dat ʿaṯtartu-sjadî en de rasjapuma binnengaan in 
het koninklijk paleis. ʿaṯtartu-sjadî gaat ook in ktu 1.148.18 het koninklijk 
paleis binnen. ten slotte is de koning het subject van ʿ rb in ktu 1.111.2. Welke 
ruimte hij betreedt, is onbekend. 

De tekst van ktu 1.14.iii.55 tot 1.14.iv.8 vermeldt twee plaatsen waar di-
verse handelingen worden verricht. Deze tweedeling gebruik ik voor de pre-
sentatie van de omschreven handelingen op het niveau van het plot. 

 
‘In de schaduw van de tent’ 

op grond van het gebruik van het woord ḫmt (tent) in de tekst is aangegeven 
dat kirta nu een met tentdoek overdekte ruimte bij het heiligdom betreedt 
waar offerdieren bijeengebracht waren.45 in deze ruimte verricht kirta enkele 
handelingen die in bicola worden beschreven. volgens de als eerste beschre-
ven handeling neemt kirta een lam, een nog niet gespeend dier, brood en in-
gewanden van een offervogel. Deze eerste handeling wordt in een chiastisch 
gevormd dubbel bicolon getekend. in de eerste bicolon staat de werkwoords-
vorm lqḥ op de eerste plaats binnen de eerste regel, terwijl dezelfde werk-
woordsvorm in de eerste regel van de tweede bicolon op de laatste plaats 
staat. Daarnaast wordt in beide verzen het woord dbḥ gebruikt. De idiomati-
sche overeenkomst onderstreept de eenheid van de handeling die in twee bi-
colons is beschreven. 

 
1.14.iii.55-56               lqḥ imr . dbḥ . b ydh 
1.14.iii.57                        lla . klatnm . 
                                      
1.14.iii.58-59               klt . lḥmh . d nzl lqḥ 
1.14.iii.59                        msrr . ʿṣr . dbḥ 
 

De tweede handeling waarvan vermeld wordt dat deze plaatsvindt in de ḫmt 
is het schenken van wijn in een zilveren beker en honing in een gouden beker. 
Deze handeling wordt eveneens beschreven in een bicolon. 

44 g. del olmo lete (2014, 16-17).
45 J.c. de Moor en k. spronk (1982, 161-162) en P. Xella (1991, 184-186).
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bij de beschrijving van de eerste handeling valt een verschil op tussen het eer-
ste vers en de overeenkomstige opdracht zoals die in ktu 1.14.ii.13-15 wordt 
aangetroffen. in het overzicht hieronder zijn beide teksten naast elkaar gezet.  

 
1.14.ii.13         qḥ . im[r . b yd]k          1.14.iii.55-56      lqḥ imr . dbḥ . b ydh 
1.14.ii.14         imr . d[bḥ . b]m ymn                                
1.14.ii.15         lla . kl[atn]m                1.14.iii.57           lla . klatnm . 
1.14.ii.16         klt . l[ḥmk . ]d nzl        1.14.iii.58           klt . lḥmh . d nzl lqḥ 
1.14.ii.17-18    qḥ . ms[rr . ]ʿṣr dbḥ      1.14.iii.59           msrr . ʿṣr . dbḥ 
 

in ktu 1.14.iii.56 voegt de schrijver van de tekst in vergelijking met ktu 
1.14.ii.13 dbḥ toe aan imr. in ktu 1.14.ii.13 ontbreekt dit, zoals uit boven-
staand schema blijkt, maar dbḥ wordt wel toegevoegd aan imr in regel 14.46 
naast de mogelijkheid van een omissie of verschrijving in de tekst waarin de 
uitvoering van de opdracht wordt beschreven, of een voorbeeld van contrac-
tie en expansie in ugaritische poëzie, bestaat de optie dat de afwijking bij de 
beschrijving van de uitvoering ten opzichte van de tekst van de opdracht in-
tentioneel te lezen is. Wanneer de beschrijving van de uitvoering geen ver-
schrijving is maar een intentionele wijziging, dient de vraag gesteld te worden 
wat de reden van de afwijkende tekst is. 

om een antwoord te geven op de vraag of bij de opdracht of de uitvoering 
een verschrijving te vinden is, dienen we breder in de kirta-legende te letten 
op mogelijke afwijkingen die op het eerste gezicht verschrijvingen zouden 
kunnen zijn. Wanneer we letten op de opdracht van ilu aan kirta en de uit-
voering van deze opdracht, constateren we dat ktu 1.14.ii.20 (ʿl . l ẓr . 
m[g]dl), te vertalen als ‘klim omhoog op de top van de toren’, in zijn geheel 
ontbreekt in ktu 1.14.iv.3. D. Pardee, e.l. greenstein en ktu3 menen dat 
het in ktu.1.14.ii.20-21 gaat om een doublure. gelet op het vervolg van regel 
21 (w ʿl l ẓr . mgdl) is een doublure zeer wel mogelijk. Daarmee is de moge-
lijkheid van verschrijving binnen de kirta-legende een reële optie, en is zij 
voor ktu 1.14.iii.56 niet uit te sluiten. echter, anders dan bij voornoemde 

46 e.l. greenstein gaat ervan uit dat het ontbreken van dbḥ in ktu 1.14.iii.56 een omissie betreft, en voegt 
een regel in waardoor de uitvoering correspondeert met de opdracht. n. Wyatt merkt bij ktu 1.14.ii.13-
19 op dat het beschreven ritueel in zeven cola wordt weergegeven. in zijn optiek gaat het om drie cola 
die een dierenoffer beschrijven, gevolgd door een monocolon dat een graanoffer beschrijft, met aan-
sluitend een tricolon dat het libatieritueel weergeeft. er is dan sprake van een symmetrische opbouw 
van de zeven cola die het ritueel in de tempel bevatten. hiermee zou de alles omvattende aard van de 
voorbereidende handelingen voor de cultus zijn weergegeven. n. Wyatt gaat voor ktu 1.14.iii.55-59 
uit van een goede woordvolgorde, maar noemt de mogelijkheid om de uitvoering in overeenstemming 
te brengen met de opdracht. 
Zie e.l. greenstein (1997, 43, voetnoot 31) en n. Wyatt (1998, 198, voetnoot 108).
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doublure, is er voor ktu 1.14.iii.56 geen grammaticale of inhoudelijke reden 
die een verschrijving, van welke aard dan ook, aannemelijk maakt. De afwij-
kende beschrijving van de uitvoering kan evenzeer intentioneel van aard 
zijn.47 het lijkt voorlopig raadzaam uit te gaan van de tekst zoals deze voor-
ligt, en de vraag te stellen of de afwijking van de opdracht iets zegt over de 
acteur kirta. in paragraaf 5.9.3.1 komen we hier nader op terug. 

na deze meer tekstuele aspecten willen we beter zicht krijgen op de han-
delingen zelf. De eerste handeling wordt, zoals eerder weergegeven, beschre-
ven in twee verzen die ieder uit een bicolon bestaan. We plaatsen nu beide 
verzen tegen de achtergrond van een veelzijdige offercultus zoals deze in 
ugarit bekend was, en die ons in rituele, administratieve en mythische tek-
sten getekend wordt. op deze wijze hopen we een beter inzicht te krijgen in 
de bijdrage van dit ritueel aan de ontwikkeling van het plot. omdat er in de 
kirta-legende verder geen aanwijzingen zijn voor de liturgie, zullen we voor-
namelijk moeten letten op de offergaven zelf. Wel merken we op dat de offi-
ciant kirta, de koning, is wiens dynastie in gevaar is door het overlijden van 
zijn vrouwen en het ontbreken van nageslacht. tenslotte merken we hier nog 
op dat ondanks de vele teksten die ons inzicht geven in de offercultus in uga-
rit, er nog weinig consensus bestaat over de exacte betekenis van de diverse 
offers en beschreven rituelen. 

het eerste deel van de eerste handeling bestaat voor kirta uit het nemen 
van een imr ‘lam’, een llu ‘nog niet gespeend dier’. het tweede deel van de 
eerste handeling beschrijft hoe kirta lḥm ‘brood’ en msrr ʿṣr dbḥ ‘ingewanden48 
van een offervogel’ neemt.49 het offer(feest) als zodanig wordt omschreven 

47 k. kim noemt op grond van een vergelijking van de opdracht van ilu aan kirta en de uitvoering ervan 
voorbeelden van literaire expansie en contractie. enkele voorbeelden van contractie lijken geen rele-
vantie te hebben voor de tekening van kirta. De omissie van kirta in het compleet weergeven van de 
boodschap van ilu die hij in antwoord op Pabilu’s respons dient te geven, is in kims optiek een voor-
beeld dat op subtiele maar onmiskenbare wijze kirta’s godsdienstige piëteit tekent. kim behandelt 
overigens de afwijking in ktu 1.14.iii.55-58 ten opzicht van ktu 1.14.ii.13-16 als een situatie van con-
tractie zonder verdere implicaties voor de beeldvorming van kirta. k. kim (2011, 241-244). het blijft 
echter de vraag of een afwijkende uitvoering van offerrituelen ten opzichte van de goddelijke opdracht 
hiertoe, op deze wijze geïnterpreteerd kan worden. kim beargumenteert zijn keuze niet. Mijns inziens 
zullen meer gegevens uit de kirta-legende, waaronder diens bezoek aan het heiligdom van aṯiratu, 
bezien moeten worden, alvorens er conclusies getrokken kunnen worden.

48 bij de vertaling van ktu 1.14.iii.59 is reeds gewezen op de moeilijkheid van de vertaling van msrr ʿ ṣr dbḥ.
49 a. callot geeft de suggestie dat de selectie van offermaterialen in ktu 1.14.iii-iv goed samen zou kunnen 
hangen met de plaats waar de offers gebracht moeten worden, namelijk boven op de toren van de tempel 
van baʿlu, waarvoor de koning met de offerdieren via trappen omhoog moest klimmen. een dergelijk on-
dernemen zou bij grotere offerdieren onmogelijk zijn. o. callot (2011, 58). hoewel het mogelijk is dat of-
ferdieren werden gekozen met het oog op de plaats waarvandaan ze geofferd moesten worden, is het ook 
goed mogelijk te veronderstellen dat de tempel zodanig werd ontworpen en gebouwd dat de gekozen of-
ferdieren op de juiste plaats geofferd konden worden. vanuit dit uitgangspunt is het van belang op grond 
van de offerdieren en offermaterialen zelf verder te zoeken naar een beter begrip van de ceremonie.
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met de term dbḥ, dat zowel in regel 56 als 59 voorkomt (zie boven). D.M. cle-
mens noemt diverse categorieën teksten waarbinnen dbḥ als terminus tech-
nicus wordt gebruikt voor een offerhandeling.50 van belang voor ons 
onderzoek is het gebruik van de term onder meer in diverse offerlijsten, het 
boete- of verbondsritueel, divinatieteksten en funeraire rituelen. 51 Daarnaast 
komt dbḥ voor in de epische en mythische teksten. De term als zodanig is 
breed inzetbaar en heeft betrekking op kennelijk zeer diverse situaties.  

De tweede handeling van het ritueel dat kirta uitvoert, wordt weergegeven 
met het werkwoord yṣq. Wijn en honing worden uitgeschonken. het is de vraag 
wat hier onder het uitschenken van honing moet worden begrepen. nbt kan als 
substantie naast yn worden gezien. Wanneer men meer de parallellie met yn 
wil vasthouden, kan gedacht worden aan een met honing gezoete wijn.52  

De vraag die ons bezighoudt is de betekenis van de vermelding van de 
wijn voor het ritueel zoals kirta dat hier voltrekt. uit administratieve teksten 
is duidelijk dat wijn een belangrijk product was in ugarit dat kon worden 
bestemd voor het heiligdom. blijkens administratieve teksten werd de wijn 
met name bestemd voor funeraire, chtonische en dynastieke goden.53 Daar-
naast zijn er meerdere beschrijvingen gevonden die het gebruik van wijn in 
de maatschappij van ugarit laten zien.  

voor wat het gebruik van wijn binnen de cultus betreft kan gewezen wor-
den op ktu 1.91 en ktu 1.114. ktu 1.91 betreft een administratieve tekst 
waarin ook rituele elementen doorklinken. relevant binnen het huidige on-

50 D. clemens (2001, 70-72).
51 D.M. clemens verwijst hierbij naar ktu 1.40, een tekst waarin volgens D. Pardee de drie belangrijke 
thema’s zijn: communie tussen klassen mensen onderling en tussen mensen en goden, boete, en ten-
slotte gerechtigheid in menselijke relaties, maar ook in relatie tot de goden. D.M. clemens (2001, 71-
72), D. Pardee (2002, 78).

52 n. Wyatt (1998, 186). in de hebreeuwse bijbel komt honing (ְּדַבׁש) voor met het werkwoord ‘vloeien’ 
 kennelijk een proces זוב dat een vloeibare vorm van honing veronderstelt. r.a. freund geeft aan dat (זוב)
impliceert, waardoor een vaste stof een vloeibare vorm kon krijgen. verder is hij van mening dat de 
uitdrukking ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש uit de exilische tijd stamt en een metafoor is waarin de rijkdom van het 
land wil zijn uitgedrukt, waarbij op grond van idiomatisch vergelijkbare frasen in omringende culturen 
vooral te denken is aan bomen en vruchtbomen en niet aan melk en honing, zoals de uitdrukking zou 
kunnen doen vermoeden. r.a. freund (1999). Daarmee ontstaat een aanzienlijk tijdsverschil tussen de 
tijd waarin freund de genoemde uitdrukking plaatst met het hier veronderstelde proces waardoor ho-
ning vloeibaar kon worden gemaakt, en de tijd waarin de kirta-legende werd geschreven. u. cassuto 
meent dat de uitdrukking afkomstig is van nomaden voor een land met goede weidegronden en bomen 
gevuld met vruchten die zo zoet waren als honing. u. cassuto (1987, 34). indien cassuto juist is in zijn 
herleiding van de uitdrukking, komt deze daarmee mogelijk dichter bij de tijd waarin de kirta-legende 
werd opgeschreven. overigens laat ook het voorbeeld dat freund noemt uit egypte zien dat honing 
als beeld van overvloed reeds in de twintigste of negentiende eeuw v.chr. bekend was. r.a. freund 
(1999, 292). voor wat ugarit zelf betreft is nog te wijzen op ktu 1.6.iii.12-13, waar de hemelen olie re-
genen en de wadis stromen van honing. over een mogelijke herinterpretatie van het hebreeuwse ָחָלב 
als ֵחֶלב zie i. Dershowitz (2010).

53 J.Á. Zamora (2000, 612).
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derzoek is de link die wordt gelegd tussen de wijn en een offer dat de koning 
brengt, of waarbij deze in een begeleidend ritueel een rol van betekenis heeft. 
De tekst opent met:  

 
yn . d . ykl . bd . r[     ]           wijn die wordt gebruikt door [     ] 
b . dbḥ . mlk   [      ]                in het ‘offer’ van de koning [     ] 
 

in deze inleidende zinnen van ktu 1.91 is het van belang op te merken dat bin-
nen een ritueel waarin de koning optrad, wijn werd gebruikt, zoals ook kirta 
wijn uitschonk. in de hierboven gegeven vertaling is het woord offer tussen aan-
halingstekens gezet. bij de toelichting van de vertaling van ktu 1.14.iv.5 werd 
al opgemerkt dat dbḥ ook ‘banket’ kan betekenen. D. Pardee merkt op dat de 
vermelde wijn wellicht bedoeld is voor een feest dat volgde op het brengen van 
het offer, of het offer vergezelde.54 ook J.Á. Zamora wijst op de nauwe samen-
hang tussen de vermelding van wijn en dbḥ in de cultus van ugarit. volgens 
hem betreffen de vermeldingen in administratieve teksten van wijn – bedoeld 
voor de cultus – met name offers die worden aangeduid als dbḥ.55  

volgens J.Á. Zamora kan wijn in teksten uit ugarit gezien worden als een 
vitale drank die in antithese staat tot de dood.56 Deze connotatie lijkt goed te 
passen in deze passage uit de kirta-legende, waarin kirta zich opmaakt om 
een ritueel te voltrekken voor ilu en baʿlu. immers, men mag verwachten dat 
het ritueel dat ilu kirta opdraagt te voltrekken, kirta verzekert van vrucht-
baarheid en nageslacht. het is immers het gebrek aan nageslacht waardoor 
kirta huilend op bed ligt. 

De vermelding van de wijn kan echter ook in het geheel van de kirta-le-
gende met een ander thema worden verbonden. ktu 1.41 meldt in regel 23-
24 veertien kruiken wijn als offer, samen met een bepaalde hoeveelheid meel. 
vanaf regel 19 wordt een nieuw type offer weergegeven, dat mede wordt aan-
geduid als dbḥ. De tekst luidt: 

 
1.41.19-20     w ]mʿr[b] d yqḥ [.] bt         en als een tribuutoffer dat het huis 
                      [. ml]k . dbḥ                         van de koning neemt, een ‘offer’: 
1.41.20          [šmn . mr]                           [met mirre geparfumeerde olie] 
1.41.21-22     šmn . rqḥ [.] nbt . mtnt        parfum, honing, een lendestuk, 
                      [. w ynt . qrt] w ṯn ḥṯm       [een stadsduif] en twee onge-

zuurde broden. 

54 D. Pardee (2000, 494).
55 J.Á. Zamora (2000, 612).
56 J.Á. Zamora (2000, 225).
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1.41.22          w b ġr . arb[ʿ . ʿšr]               en in de ġr vee[rtien]  
1.41.23          kdm . yn . prs . qmḥ .           kruiken wijn, en een droge maat 

meel. 
 

ktu 1.41.19-23 noemt diverse offermaterialen die ook in de kirta-legende 
worden opgesomd. in beide teksten wordt het offerritueel aangeduid als dbḥ. 
De volgende offergaven uit de passage uit de kirta-legende worden ook in 
ktu 1.41 vermeld. in ktu 1.41.21 wordt honing, nbt, genoemd als offergave. 
Daarnaast wordt in regel 22 ḥt ‘ongezuurd brood’ genoemd, dat semantisch 
verwant is met lḥm zoals dat in ktu 1.14.iii.50 wordt vermeld, maar dat er 
mogelijk ook van onderscheiden moet worden. verder meldt regel 23 de aan-
wezigheid van yn ‘wijn’, zoals ook ktu 1.14.iv.1. Wel moet worden opge-
merkt dat het ritueel beschreven in regel 23, waarin zowel de wijn als het 
meel worden genoemd, gesitueerd wordt in de ġr, een aanduiding voor een 
(funeraire) cultusinstallatie, waarvan de exacte vorm onbekend is.57 Met deze 
wisseling van plaats zou de eenheid tussen de honing en de ongezuurde bro-
den als offergave enerzijds en de wijn als offergave anderzijds kunnen wor-
den verbroken en een van elkaar gescheiden plaats toegewezen kunnen 
krijgen. een mogelijke verbinding van ktu 1.41.19-23 met ktu 1.14.iii.55-
iv.2 wordt daarmee sterk verzwakt, en tevens heeft de aanduiding dbḥ dan 
slechts betrekking op de ktu 1.41.19-22, waarmee er vanaf regel 22 een 
nieuw ritueel op een nieuwe plaats kan zijn gedacht, zoals ook D. Pardee 
aanneemt.58 Daartegenover is vast te stellen dat het soort offer in ktu 
1.41.22-23 onbenoemd blijft wanneer deze gescheiden worden van de regels 
19-22.59  

De verbinding tussen ktu 1.14.iii.55-iv.8 en ktu 1.41 wijst in de richting 
van een beschrijving van een nieuwjaarsfeest. De rituelen tijdens dit feest 
concentreren zich op de viering van het goddelijk koningschap en de godde-
lijke legitimatie van het koningschap. De rol van het ritueel in ktu 1.14.iii.55-
iv.8 kan worden omschreven als een bevestiging aan kirta dat hij bij koningen 
en goden hoort. De vraag of door de plaatsing van dit ritueel aan het begin 
van de legende ook op zijn (on)sterfelijkheid wordt gezinspeeld, kan niet

57 g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 325).
58 D. Pardee (2000, 154-155).
59 in deze passage lijkt het koninklijk huis verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van het ritueel. 

D.M. clemens merkt op dat dbḥ als technische term in ugarit meer dan andere termen verbonden is 
met de koning, en dat wijn veelal een significante component van het offer vormt. D.M. clemens (2001, 
1092). Daarmee is een argument gegeven om ktu 1.41.19-23 als een eenheid te zien. een eenheid die 
een aantal overeenkomsten vertoont met ktu 1.14.iii.55-iv.2. 
Zie voor een verdere bespreking van elementen uit ktu 1.41 paragraaf 6.2.2.
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worden beantwoord. Wel is zijn sterfelijkheid een thema dat vanaf ktu 
1.15.iv een rol zal spelen.60  

Zoals hierboven opgemerkt, laat de tekst zelf een tweedeling zien in de be-
schrijving van de door kirta verrichte handeling, en daarmee een tweedeling 
op het niveau van het plot. De eerste handeling richt zich op het klaarmaken 
van de offermaterialen en de tweede handeling richt zich op het bereiden van 
de wijn. D.P. Wright merkt in zijn studie naar de aqatu-legende in de beschrij-
ving van rituele maaltijden op dat eerst voedsel wordt vermeld en vervolgens 
de drank die erbij geserveerd werd. De tekst noemt in zijn optiek het voedsel 
als eerste omdat het van primair belang is. Daarop volgt de vermelding van 
de drank. Deze vermelding krijgt in de tekst meer ruimte en wordt daarmee 
gekwalificeerd als een recreatieve en sociale bezigheid. De aanwezigheid van 
beide elementen maakt een feest sociaal van belang en tevens ‘samengesteld’, 
waarbij ‘samengesteld’ duidt op de aanwezigheid van goden, en de genodig-
den niet alle van dezelfde ‘sociale’ categorie zijn. De functie van de maaltijd 
is het plaatsen van een gast in een nieuwe relatie tot de gastheer en hem of 
haar op te nemen onder familie en vrienden.61  

opvallend is dat binnen de kirta-legende eveneens meerdere malen eerst 
het voedsel wordt genoemd, en vervolgens de geserveerde drank, evenals in 
de aqatu-legende, en dat daarbij eveneens sprake is van een in Wright’s ter-
minologie ‘samengestelde’ maaltijd. De volgorde voedsel-wijn wordt onder 
meer genoemd in ktu 1.15.iv.4-5 en 15-16, ktu 1.15.iv.27-28, ktu 1.15.v.1-
2, 10, en in het gereconstrueerde ktu 1.15.vi.2, ktu 1.15.vi.4 en ktu 
1.16.iii.13-16.62 bij de beschrijving van de voorbereidingen die kirta treft in 
de ‘schaduw van de tent’ wordt eveneens deze volgorde aangehouden. eerst 
worden de dieren en het brood genoemd, en aansluitend de wijn en de ho-
ning. beide handelingen vormen samen de voorbereiding voor de maaltijd, 
waarop nu volgens in ugarit gebruikte ‘scripts’ de nuttiging van de maaltijd

60 Zie voor de relatie tussen ktu 1.41 en het ugaritische nieuwjaarsfeest paragraaf 6.2.2.
61 D. P. Wright (2001, 118-120). D.P. Wright wijst erop dat elementen uit het maaltijdritueel bewust anders 
kunnen worden vermeld, en dat deze afwijking betekenis kan hebben voor de betekenis van de maaltijd 
binnen de ontwikkeling van het plot. Zo wijst Wright op Jaṭṭupanu. Pugatu acht Jaṭṭupanu geen vol-
ledige maaltijd waardig en biedt slechts wijn aan. D.P. Wright (2001, 119). 

62 op een tweetal momenten in de kirta-legende wordt de volgorde van voedsel en drank omgekeerd. 
in ktu1.15.iv.24-25 en ktu 1.15.v.7-8 wordt verteld dat churraja de drinkschalen hanteert, en het 
vlees snijdt. De reden voor deze omkering is vooralsnog onduidelijk.  
voor wat de hebreeuwse bijbel betreft, is de volgorde voedsel-drinken onder meer te vinden in genesis 
43.34 en Jesaja 25.6. De vermelding van een maaltijd bij het bijeenbrengen van de volken in de profetisch 
eschatologische teksten, is een bijzonderheid van het boek Jesaja, en komt in de overige eschatologische 
teksten als zodanig niet meer voor. v. collado bertomeu (1972, 99).
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zou volgen, zoals deze in ktu 1.14.iv.4-6 wordt omschreven.63 in het licht 
van de opmerking van Wright over de betekenis van de maaltijd, kan worden 
gezegd dat door middel van de opdracht om een maaltijd klaar te maken 
(ktu 1.14.ii.13-26) en de corresponderende uitvoering (ktu 1.14.iii.55-iv.8) 
ilu kirta van diens loyaliteit aan hem wil verzekeren, alvorens deze laatste 
zijn tocht naar udumu moet ondernemen. in overeenstemming met deze in-
terpretatie zijn ook de epitheta die voor ilu worden gebruikt: ṯr ‘stier ’ als 
teken van macht, en ab ‘vader’ als teken van bescherming.64  

Wanneer we nu de balans van de eerste twee aspecten van de eerste han-
deling van kirta opmaken, namelijk het nemen van offerdieren, brood en in-
gewanden van offervogels naast het uitschenken van wijn en honing, 
constateren we dat de vermelde handelingen verwijzen naar het ugaritisch 
nieuwjaarsfeest. op het niveau van het plot treft kirta de voorbereidingen 
die nodig zijn voor deze viering. De viering zelf zal hem vergewissen van 
ilu’s loyaliteit en hem tevens verzekeren van de goddelijke legitimatie van 
zijn koningschap. 

 
‘Boven op de toren’ 

na de voorbereidingen klimt kirta omhoog naar kennelijk hoger gelegen 
ruimten van het heiligdom. voor de beschrijving van deze handeling wordt 
een bicolon gebruikt, waarin de werkwoorden ʿly en rkb parallel aan elkaar 
worden geplaatst. ʿly komt als rituele term65 onder meer voor in ktu 1.112.7 

63 J.b. lloyd onderscheidt drie verschillende scenes voor de beschrijving van een maaltijd in de teksten 
van ugarit. hij gaat uit van de scènes: 1) voorbereiding voor de maaltijd, 2) uitnodiging voor de maal-
tijd, en 3) de maaltijd zelf. Wel merkt hij op dat met name de tweede scene, de uitnodiging van de gas-
ten, sterk afhankelijk is van de specifieke context, waardoor er moeilijk sprake kan zijn van 
formuleachtige uitdrukkingen om deze scène te beschrijven. J.b. lloyd (1990, 170). ktu 1.14.iii.55-iv.8 
volgt de grote lijn van de structuur, zoals deze door J.b. lloyd wordt beschreven. er wordt in de be-
schrijving van de voorbereiding gebruik gemaakt van formuleachtige uitdrukkingen. tegelijkertijd is 
er sprake van een zekere afwijking in de structuur en het semantisch veld. Deze afwijkingen vallen 
goed te verklaren wanneer we letten op de wel zeer specifieke context hier, namelijk kirta die een offer 
aan de goden brengt. als voorbereiding wordt het nemen van dieren genoemd. hierbij is tevens een 
opsomming van groot naar klein te noteren, evenals in ktu 1.4.vi.40vv. verder worden in beide con-
texten zowel de imr als de llu als dieren genoemd die voor de maaltijd of het offer worden geslacht. 
Zie verderop voor het mogelijk aanwezig zijn van de tweede scène zoals die door J.b. lloyd wordt on-
derscheiden: uitnodiging voor de maaltijd.

64 Zie de behandeling van de epitheta ab en ṯr in a. rahmouni (2008). rahmouni noemt het aspect van 
bescherming bij het epitheton ab adm en niet bij ab. het is mogelijk dat het epitheton ab zonder adm 
deze betekenis had, zoals ook kan blijken uit ktu 1.12, waar kennelijk twee vrouwen zich tot ilu – 
aangesproken als abn ‘onze vader’ – richten met de klacht dat iets binnenin hen zit wat hen van bin-
nenuit opeet. hoewel ilu niet de oplossing kan geven, toont het verzoek van de vrouwen aan ilu hun 
verwachting van bescherming.

65 We bespreken hier niet het gebruik van het werkwoord ʿlh in overige contexten, zoals beschrijvingen 
van een troonsbestijging in mythische teksten, hoewel dit onderscheid tussen mythische en rituele tek-
sten voor de toenmalige bewoners van ugarit wellicht minder pregnant is geweest dan voor de huidige 
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en 8. in regel 7 wordt gesproken over de zonen en de dochters van de koning 
die zeven keer moeten opgaan, waarbij de bestemming waarnaar ze omhoog-
gaan de in regel 3 genoemde ḫmn (kapel, mogelijk verbonden met het paleis)66 
zal zijn geweest. in regel 8 zijn het de goden (ilm) die eveneens omhooggaan 
naar de ḫmn.67 een reden voor hun binnentrekken in de kapel wordt niet ge-
geven.68 in ktu 1.119.33 doet de spreker, mogelijk de koning die als verte-
genwoordiger van het volk optreedt,69 baʿlu de belofte dat hij, het volk of 
degenen namens wie de spreker optreedt, naar het heiligdom (qdš) omhoog 
zullen gaan. overigens is het onduidelijk of ze omhoog zullen gaan naar het 

westerse lezer. in teksten als ktu 1.10.iii.11-14 wordt beschreven hoe baʿlu zijn troon bestijgt. De se-
mantische betekenis van ʿ lh in de context van een troonsbestijging wordt grotendeels bepaald door sa-
menhang met de werkwoorden yrd, yṯb en mlk en is daarmee onderscheiden van het gebruik van ʿlh in 
een rituele context, waarbij het doel van het opgaan het uitvoeren van een rituele handeling ten over-
staan van een godheid is. voor ʿlh als aanduiding voor een troonsbestijging in ugarit, zie o. lorezt 
(1988, 8-11).

66 D. Pardee (2000, 635).
67 De tekst van ktu 1.112.8 luidt: b ṯlṯ . tʿln . ilm b ḫmn. J. aboud neemt de zonen en dochters van de ko-
ning uit regel 6 als subject voor ʿly uit regel 8, en vertaalt ‘am dritten (tag) steigen sie [de zonen en 
dochters van de koning, fvdb] (wieder) hoch zu den göttern in die kapelle’. J. aboud (1994, 182). 
grammaticaal is deze vertaling mogelijk, daar het subject in de finiete werkwoordsvorm kan zijn ver-
vat. De vertaling van aboud veronderstelt echter wel een afwijkende structuur voor regel 8-9 ten op-
zichte van de omringende tekst. Wanneer we letten op het gebruik van tijdsaanduidingen binnen ktu 
1.112 (regel 1-2, 9, 10, 11, 13-14, 15-16, 17-18, 21-22 en 27-28) onderscheiden we twee situaties. enerzijds 
wordt een tijdsaanduiding gevolgd door een opsomming van de te brengen offers, zoals in de regels 
11, 21-22 en 27-28, en mogelijk ook in de beschadigde regels 1-2. anderzijds treffen we in ktu 1.112 
tijdsaanduidingen aan die gevolgd worden door een verbum met subject, ter beschrijving van een han-
deling voltrokken door een persoon of goden. We concluderen hieruit dat daar waar sprake is van een 
handeling voltrokken door personen (of goden) na een tijdsaanduiding telkens het subject expliciet 
wordt vermeld. aboud wijkt voor zijn vertaling van deze structuur af, door het subject voor regel 8 
over de tijdsaanduiding heen te lenen van regel 7. voor ktu 1.112.8 gaan we er vanuit dat de hier ge-
noemde ilm het subject van ʿly zijn. Zo ook D. Pardee (2000, 638) en g. del olmo lete (2014, 197, 202). 
beiden veronderstellen een rituele processie bij deze tekst waarin godenbeelden naar een ḫmn werden 
gebracht, waar zij offers zouden ontvangen. 
Zie voor enkele verdere aspecten van ktu 1.112 ook paragraaf 6.2.5.

68 M.c.a. korpel noemt enkele teksten uit de hebreeuwse bijbel waar het werkwoord עלה gebruikt wordt 
ter beschrijving van een handeling van JhWh (genesis 17.22; 35.13; exodus 33.3, 5; Psalmen 47.6; 68.19), 
zijn engel (rechters 2.1) en zijn heerlijkheid (ezechiël 11.23). M.c.a. korpel (1990, 199). in Psalmen 47 
wordt vervolgens gesproken over JhWh’s troon en in Psalmen 68 gaat JhWh omhoog naar de berg 
waar JhWh zijn woning heeft. in genoemde teksten uit genesis, exodus en rechters duidt עלה op het 
terugkeren tot de plaats waar JhWh, of zijn engel, vóór de ontmoeting was. in de Psalmen 47 en 68 is 
het omhooggaan van JhWh verbonden met een troon en de bergen waar JhWh’s woning is. van beide 
teksten kan gezegd worden dat deze verbonden zijn met eerbewijs aan JhWh. in het verlengde van 
deze teksten zal voor de ilm aan te nemen zijn dat zij opgaan naar de ḫmn om daar eer te ontvangen 
van de koning of het volk, waarvan de koning representant kan zijn.

69 Zo althans lijkt g. del olmo lete te suggereren. hoewel hij niet direct de koning verbindt aan het 
smeekgebed waarnaar het eind van ktu 1.119 refereert, ziet hij wel overeenkomst met de cultische in-
structies aan het begin van de tekst. beide delen zijn sterk op baʿlu gericht. in het eerste deel speelt de 
koning een belangrijke rol. Wanneer nu de koning de belangrijkste officiant van de rituele instructie is, 
kan deze ook verantwoordelijk worden gehouden om namens het volk het smeekgebed tot baʿlu op 
te zenden. g. del olmo lete (2014, 256).

Aṯiratu volgens de Kirta‐legende  |  213

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 213



heiligdom van baʿlu, of dat baʿlu hier als vocatief moet worden gelezen.70 
Deze belofte wordt gedaan in het hymnische deel aan het eind van de tekst, 
waarin baʿlu wordt opgeroepen bescherming te bieden aan de inwoners van 
de stad.71  

opgravingen op de acropolis van ugarit lijken in de structuur die als tem-
pel van baʿlu wordt geïnterpreteerd, een beeld te kunnen geven van het in 
de kirta-legende omschreven heiligdom. De tempel heeft stenen muren van 
1.70 meter breed, waardoor men mag aannemen dat de tempel een hoog ge-
bouw moet zijn geweest. verder is er een trap gevonden die van binnenuit 
naar een dak of mogelijk hoger gelegen kapel kan hebben geleid. a. callot 
beschrijft de gevonden overblijfselen van de tempel van baʿlu in ugarit en 
komt op grond hiervan tot een reconstructie van het gebouw. Deze mogelijke 
reconstructie wordt vervolgens gelegd naast de beschrijving van de tempel, 
zoals die in onder meer ktu 1.14.iii.55vv wordt gegeven. archeologische en 
tekstuele gegevens sluiten op elkaar aan en doen denken aan een gebouw 
met meerdere verdiepingen, waarvan het bovenste dakterras dienstdeed als 
offerplaats, naast een offerplaats in de voorhof op de begane grond.72 van be-
lang in verband met de kirta-legende zijn de kwaliteit van de muren en pila-
ren, naast de aanwezigheid van aanzetten van trappen. of daadwerkelijk bij 
ktu 1.14.iii-vi gedacht moet worden aan de tempel van baʿlu als decor valt 
niet te achterhalen. Meerdere heiligdommen kunnen een vergelijkbare archi-
tectonische structuur hebben gehad. Wel geeft deze mogelijke reconstructie 
een verklaring voor het omhooggaan en afdalen van kirta. 

nu kirta boven op de toren is aangekomen, waarschijnlijk een plat dak, 
verricht hij opnieuw een handeling die in twee verzen wordt weergegeven. 
het eerste vers omvat ktu 1.14.iv.4-6 en het tweede de regels 6-8. beide ver-
zen worden tevens bij elkaar gehouden door de vermelding van de goden 
die als ontvangers van de offers worden genoemd,73 waarbij ilu het epitheton 

70 Zie voor de eerstgenoemde optie J.c. de Moor (1987, 174) en g. del olmo lete (1989, 34) en (2014, 256), 
al meldt laatstgenoemde auteur ook de mogelijkheid baʿlu als vocatief op te vatten. De tweede moge-
lijkheid wordt voorgestaan door D. Pardee (2000, 684). een keuze tussen beide genoemde opties hoeft 
binnen het kader van deze studie niet te worden gemaakt.

71 Zie voor verdere bespreking van de tekst g. del olmo lete (2014, 245-257) en D. Pardee (2000, 661-
685), en de opmerkingen die verderop met betrekking tot deze tekst worden gemaakt in paragraaf 
5.2.3.2.

72 a. callot (2011, 41-48 en fig. 32-38).
73 in het eerste vers wordt ilu als ontvanger van een offer genoemd, terwijl in het tweede vers baʿlu wordt 
geëerd met een offer. Deze verdeling zou kunnen wijzen op een tweedeling. echter, binnen ugaritische 
offerlijsten vormen ilu en baʿlu dikwijls de goden die in eerste positie genoemd worden. in het licht 
van deze waarneming kan gesteld worden dat beide verzen door vermelding van de twee genoemde 
goden bijeen worden gehouden. in zijn studie naar de opbouw van de ugaritische godenwereld op 
grond van rituele teksten, komt g. del olmo lete tot de conclusie dat in de eerste positie dikwijls ilu 
wordt genoemd, gevolgd door baʿlu. De nu volgende goden worden niet altijd opgesomd in de volg-
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ab ‘vader’ draagt, terwijl baʿlu daartegenover het epitheton bn dgn ‘zoon van 
Daganu’ meekrijgt. op deze wijze verbinden ook de twee epitheta de verzen 
aan elkaar. ook het repeterend suffix derde persoon masculien singulier wijst 
op verbondenheid van beide verzen.  

g. del olmo lete rubriceert de formule nša yd onder ‘rituelen van aanroe-
ping’, en noemt daarbij ktu 1.41.55, waarbij het volgens hem moet gaan om 
een smeekgebed.74 D. Pardee denkt ook in deze richting, wanneer hij bij deze 
regel opmerkt dat het bij het opheffen van de handen gaat om een gebeds-
houding.75 het ritueel van het opheffen van de handen kan als invocatie ge-
dacht worden. Deze laatste lijn past goed bij het maaltijd- of communiemotief 
dat hier aanwezig zou kunnen zijn, en komt dan overeen met de door J.b. 
lloyd onderscheiden tweede scene: het uitnodigen voor de maaltijd.76 Met 
opgeheven handen nodigt kirta dan ilu (en baʿlu) uit voor de inmiddels be-
reide offermaaltijd. 

in het tweede vers wordt verteld dat kirta baʿlu eert (šrd) met het 
offer(feest), geheel conform de opdracht zoals kirta die van ilu had ontvan-
gen. De tekst luidt: 

 
1.14.iv.6-7   šrd bʿl . b dbḥh .        hij eerde baʿlu met zijn offers,  
1.14.iv.7-8   bn dgn b [m]ṣdh .           de zoon van Daganu met zijn offerfeest. 
 

Met het offer aan baʿlu, in de tweede regel van dit vers aangeduid als de zoon 
van Daganu, continueert kirta de uitvoering van de opdracht die ilu hem gaf 
(ktu 1.14.ii.24-26). binnen de tekst van de kirta-legende krijgt baʿlu een wis-
selende rol toebedeeld. in het vervolg van de tekst zijn er momenten waarop 
baʿlu weliswaar wordt genoemd, maar waar hij weinig bijdraagt aan de ont-
wikkeling van het plot. te noemen zijn teksten als ktu 1.16.i.6 en 1.16.ii.44, 
waarin gesproken wordt over de berg van baʿlu, mogelijk als verwijzing naar 
baʿlu zelf, die de dood van kirta zal bewenen. in ktu 1.16.iii.4 wordt ge-
sproken over de regen van baʿlu die op aarde lijkt te ontbreken. in regel 13 
zijn het de ploegers die hun hoofd opheffen naar de dienaar van Daganu, een 

orde die uit mythische teksten zou kunnen worden afgeleid. g. del olmo lete maakt hieruit op dat ilu 
en baʿlu in de ugaritische godenwereld een bijzondere plaats innamen en daarmee wellicht beiden 
een bijzondere behandeling in de cultus konden krijgen. Zie g. del olmo lete (2014, 50-66).

74 g. del olmo lete (2014, 98, 114).
75 D. Pardee (2000, 212). voor enkele voorbeelden uit de hebreeuwse bijbel waarin het opheffen van de 
handen een gebedshouding is, zie exodus 17.11 (ָיִרים ָידֹו); 1 koningen 8.22 en 2 kronieken 6.12 (ַוִּיְפרֹׂש 
 naast de betekenis van smeken kan het opheffen van de handen ook .(ְּבָנְׂשִאי ָיַדי) en Psalmen 28.2 ;(ַּכָּפיו
een uiting zijn van lofprijzing, zoals bijvoorbeeld in Psalmen 63.5 (ַָּפּכי .(ֶאָּׂשא 

76 Zie voetnoot 63.
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verwijzing naar baʿlu, die elders zoon van Daganu wordt genoemd.77 ten 
slotte wordt in ktu 1.16.iv.4 en 7 gesproken over ilisju, hier omschreven als 
de bode van baʿlu’s huis.  

in de genoemde teksten is de rol van baʿlu in de ontwikkeling van het plot 
beperkt. Daartegenover staat een aantal cruciale momenten in de loop van 
het plot waarin baʿlu als acteur wordt opgevoerd, en waarin hij een functio-
nele handeling verricht die in hoge mate het vervolg van het plot bepaalt. in 
ktu 1.15.ii.12 is het baʿlu die ilu eraan herinnert kirta te zegenen. baʿlu 
wordt in ktu 1.16.iii.4 (mede)verantwoordelijk gehouden voor de ontstane 
droogte. kirta’s ziekte lijkt hier effect te hebben op baʿlu. Door het offerritu-
eel, beschreven in ktu 1.14.iii.55-iv.8 zou kirta zijn loyaliteit niet alleen aan 
ilu, maar ook aan baʿlu hebben gegeven, en zou baʿlu’s welzijn of ondergang 
met kirta’s lot zijn verbonden. ilimilku geeft vanaf het begin van de kirta-le-
gende aan wie in zijn ogen de belangrijkste spelers zijn binnen het plot. baʿlu 
wordt als ontvanger van een offer aan het begin van de kirta-legende al geïn-
troduceerd als één van de acteurs die het plot zullen bepalen. een nader on-
derzoek naar de rol van baʿlu binnen de kirta-legende valt buiten de 
doelstelling van dit onderzoek. bovenstaande opmerking over baʿlu’s rol is 
echter van belang om het plot van de kirta-legende te begrijpen. 

 
5.2.3.2      Kirta en zijn bezoek aan het heiligdom van Aṯiratu 

De vorige paragraaf sloten we af met het moment waarop kirta vanaf de top 
van de tempel afdaalt. Daarna beginnen de voorbereidingen voor de reis. 
aansluitend aan de voorbereidingen wordt de reis beschreven. De beschrij-
ving van de reis volgt vrij nauwkeurig de tekst van de opdracht die kirta van 
ilu ontvangt om de reis te ondernemen. 

nadat kirta drie dagen heeft gereisd, komt hij aan bij een heiligdom van 
aṯiratu. kirta voltrekt hier een handeling waar hij geen opdracht toe heeft 
ontvangen en die van belang is voor het vervolg van het plot, gelet op ktu 
1.15.iii.25-30, waar aṯiratu zich de gelofte van kirta herinnert. Door kirta’s 
gelofte en aṯiratu’s herinnering hieraan, krijgt het plot een onvoorziene wen-
ding.78 

We beginnen de perikoop bij ktu 1.14.iv.32, waar de aankomst bij het hei-
ligdom wordt beschreven, en eindigen in ktu 1.14.iv.44 waar de reis naar 
udumu wordt hervat. De tekst gaat verder met ylk ym . wtn ‘hij reisde een 

77 e.l. greenstein (1997, 47, voetnoot 142).
78 Zie voor een bespreking van deze wending in het plot paragraaf 5.4.
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dag en een tweede dag’.79 voordat we de details van deze verzen bespreken, 
geven we nu eerst de structuur van de tekst op grafische wijze weer.  

 
1.14.iv.32-34               aḫr špšm . b ṯlṯ ymġ[y .]  
1.14.iv.34-35                   l qdš aṯrt [.] ṣrm .  
1.14.iv.35-36                   w l ilt ṣdynm . 
                                     
1.14.iv.36-37               ṯm ydr [.] krt . ṯʿ 
                                     
1.14.iv.38                    i[[ṯ]]iṯt . aṯrt . ṣrm 
1.14.iv.39                        w ilt . ṣdynm 
                                     
1.14.iv.40-41               hm . ḥry . bty iqḥ . 
1.14.iv.41                        ašʿrb . ġlmt ḥẓry . 
                                     
1.14.iv.42-43               ṯnh . kspm atn . 
1.14.iv.43                        w . ṯlṯt[[i]]h . ḫrṣm 
 

De aankomst van kirta bij het heiligdom van aṯiratu wordt in een tricolon 
weergegeven.80 in een monocolon wordt beschreven dat kirta een gelofte af-
legt. Deze gelofte wordt vervolgens in drie bicola uitgewerkt. een dergelijke 
opbouw, waarbij de in het heiligdom te verrichten handelingen alle in bicola 
worden beschreven, troffen we eerder aan in de beschrijving van de offer-
handelingen zoals deze door ilu aan kirta waren voorgeschreven (ktu 
1.14.iii.55-iv.8). De eerste bicolon in ktu 1.14.iv.38-39 kan als inleiding tot 
de eigenlijke gelofte worden gezien. De tweede en derde bicolon geven de 
inhoud van de gelofte weer, waarbij de tweede bicolon de protasis vormt, en 
de derde de apodosis.  

regel 36-37 geeft de handeling van kirta weer met een imperfectum van 
het werkwoord ndr. ndr komt als finiete werkwoordsvorm binnen de kirta-
legende ook voor in ktu 1.15.iii.23-25. aansluitend is te wijzen op ndr dat 

79 vergelijking van regel 44 met regel 31-32 van ktu 1.14.iv laat zien dat in regel 44 de werkwoordsvorm 
ylk is gekozen, die zowel enkelvoud als meervoud kan zijn, terwijl in regel 31-32 de werkwoordsvorm 
tlkn wordt gebruikt dat slechts meervoud kan zijn. Men zou mogen verwachten dat nu kirta met heel 
het leger reist, opnieuw de meervoudsvorm zou zijn gekozen. het lijkt niet onredelijk aan te nemen 
dat de schrijver kiest voor een enkelvoudsvorm in regel 44. Deze keuze voor een enkelvoud kan zijn 
ingegeven door een concentratie op kirta zelf in de aan regel 44 voorafgaande tekst, waarin gesproken 
wordt over zijn verrassende bezoek aan het heiligdom van aṯiratu, terwijl in de tekst voorafgaand aan 
regel 31-32 de nadruk gelegd wordt op de omvattendheid van het leger en het verwoestende effect op 
het gebied waar men doorheen trekt, waardoor mogelijk voor een ondubbelzinnige meervoudsvorm 
van het werkwoord is gekozen.

80 Zie voor de opbouw van dit vers en de vertaling ervan paragraaf 3.2.2.1.

Aṯiratu volgens de Kirta‐legende  |  217

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 217



als substantivum nog te vinden is in ktu 1.15.iii.26, waar aṯiratu zich de ge-
lofte van kirta herinnert (zie verder paragraaf 5.4). ten slotte kan nog gewe-
zen worden op ktu 1.22.ii.16, waar in een gebroken context ydr wordt 
aangetroffen, dat als imperfectum van ndr kan worden geïnterpreteerd. M. 
Dijkstra en J.c. de Moor vertalen: 

 
‘he vowed: “if only [my son aqhâtu] would become k[ing] over amurru, 
would seize the chair of my kingship, the seat of the throne of my rule!”’81 
 

helaas is de context van ktu 1.22.ii.16 te gebroken om nadere informatie te 
leveren over het gebruik en de betekenis van ndr. voor wat betreft de cultische 
teksten uit ugarit is nog te wijzen op ktu 1.119.30, een smeekgebed tot baʿlu 
om bescherming tegen vijanden, waar onder andere D. Pardee het met ndr 
of ndr verbonden mdr vertaalt met ‘vœu’.82 t.W. cartledge noemt de twee 
brieven ut 117 en ut 1013, waar ndr in zijn optiek voorkomt als werkwoord 
en waar het wordt gebruikt in intermenselijke communicatie tussen mogelijk 
de koning van ugarit en een superieure koning, wiens identiteit niet meer te 
achterhalen valt.83  

uit genoemde voorbeelden van het voorkomen van de stam ndr in het uga-
ritisch kan worden opgemaakt dat mensen een gelofte kunnen afleggen aan 
een godheid of aan een hoger geplaatste koning. in een religieuze context kan 
ndr worden gebruikt door een mens, die, vanuit een noodsituatie of bedrei-
ging, een gelofte kan afleggen tegenover een godheid. Deze godheid wordt 
in staat geacht de nood op te heffen en lijkt door de afgelegde ndr meer bereid 
tot actie over te gaan dan zonder ndr.84 ook kunnen goden subject zijn van 
ndr en een gelofte doen aan mensen, zoals blijkt uit ktu 1.15.iii.23-25.85  

De inhoud van de gelofte geeft een huwelijksafspraak weer. Zowel het 
werkwoord lqḥ als de Š-vervoeging vanʿrb kunnen in ugarit verbonden zijn 

81 M. Dijkstra en J.c. de Moor (1975, 171, voetnoot 3). in deze betekenis vertalen ook g. del olmo lete 
(1981, 421), th.J. lewis (1997, 202), die overigens minder reconstrueert van het vervolg van de gelofte, 
evenals n. Wyatt (1998, 319).

82 D. Pardee (2000, 666). g. del olmo lete en J. sanmartín vertalen in deze lijn met ‘vow’ (2004, 529).
83 t.W. cartledge (1992, 120-121).
84 het gebruik van het werkwoord נדר in het bijbels hebreeuws vertoont een grote mate van overeen-
stemming met het gebruik van het homologe ndr in ugarit. voor wat betreft het hebreeuws kan worden 
opgemerkt dat het werkwoord zowel transitief als intransitief kan worden gebruikt en dat wanneer 
het transitief voorkomt het telkens ֶנֶדר tot object heeft. transitief gebruik van ndr in het ugaritisch kan 
niet goed worden aangetoond, tenzij men met onder meer cartledge aanneemt dat iṯt in ut 117 en ut 
1013 een direct object vormt bij ndr en in de betekenis ‘geschenk’ wordt gebruikt. t.W. cartledge (1992, 
121). Zie voor wat de betekenis van iṯt betreft de opmerking bij de vertaling van ktu 1.14.iv.38 hier 
boven.

85 Zie voor een bespreking van de hier voorkomende verbale vorm tdr voetnoot 155.
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met het afspreken van een huwelijk. na het betalen van een bruidsprijs mocht 
de bruidegom zijn bruid meenemen en in zijn huis brengen. het vermelde 
gewicht aan zilver en goud is te zien als de toegezegde bruidsprijs.86 

tussen de opdracht tot de reis, zoals ilu deze heeft gegeven, en de uitvoe-
ring ervan door kirta, zijn zowel overeenkomsten als verschillen te constate-
ren. in ktu 1.14.iii.2-3 beschrijft ilu voor kirta, in diens visioen, het verloop 
van de reis. Zeven dagen zal hij reizen, voordat hij udumu bereikt. De aan-
komst in udumu, als belangrijk moment in de ontwikkeling van het plot, 
wordt aangegeven door špšm ‘bij zonsondergang’. De tekst ktu 1.14.iv.32 
gebruikt eveneens špšm, maar markeert op deze wijze het moment waarop 
kirta aankomt bij het heiligdom van aṯiratu. ondanks deze overeenkomst 
lijkt er in de tekst ook gewezen te worden op een verschil in tijdsaanduiding. 
ktu 1.14.iii.2-3, de beschrijving van kirta’s aankomst in udumu zoals ilu 
deze in het visioen aan kirta meedeelt, luidt: mk špšm ‘zie, bij zonsondergang’. 
Deze tekst wordt letterlijk herhaald in ktu 1.14.v.6, waar kirta’s aankomst 
bij udumu wordt vermeld, waarmee zijn aankomst in udumu in overeen-
stemming is met de opdracht die ilu hem gaf. in ktu 1.14.iv.32, waar kirta’s 
aankomst bij het heiligdom van aṯiratu wordt beschreven, luidt de tekst: aḫr 
špšm ‘bij zonsondergang’. De wijziging van mk in aḫr kan zowel een door de 
schrijver gekozen variatie zijn, alsook een bewuste aanwijzing van de schrij-
ver waarmee hij mogelijk de aandacht wil vestigen op kirta die hier afwijkt 
van de opdracht zoals hij die van ilu had ontvangen. hoewel kirta in totaal 
zeven dagen reist, zoals ilu had aangegeven in zijn opdracht, begint na het 
oponthoud van kirta bij het heiligdom van aṯiratu de telling opnieuw bij dag 
één.87  

 
Excurs: gelofte of eed? 

voordat we nu ingaan op de woorden die door kirta in het heiligdom van 
aṯiratu worden uitgesproken, is een nadere omschrijving van het gebruik 
van de woorden ‘gelofte’ en ‘eed’ voor het vervolg van deze studie op haar 
plaats. ik geef een kort overzicht van de wijze waarop met name t.W. cart-
ledge en b. conklin ‘gelofte’ of ‘eed’ definiëren en zal aansluitend aangeven 
welke keuze ik met name met betrekking tot ktu 1.14.iv.38-43 maak. 

t.W. cartledge meent dat een gelofte duidelijk te onderscheiden is van een 
eed. hij omschrijft een eed als een belofte die versterkt is door de toevoeging 
van een vloek. De gelofte definieert hij als een conditionele belofte, gemaakt 

86 Zie voor het gebruik van lqḥ en ʿrb als technische termen voor de beschrijving van een huwelijksaf-
spraak r. hillmann (2016, 180-191).

87 in paragraaf 5.9.3.1 bezien we het belang van deze afwijking voor de ontwikkeling van het plot, en de 
betekenis hiervan met betrekking tot de voorstelling van het karakter van aṯiratu.
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binnen de context van een smeekgebed, waarin de bidder aangeeft god een 
gift te geven of dienst te verlenen, wanneer god bereidwillig is naar zijn of 
haar gebed te luisteren en het te verhoren. in cartledge’ optiek is het verschil 
tussen eed en gelofte te omschrijven als een verschil in beweging: terwijl het 
bij een eed gaat om een menselijke actie (of afzien daarvan) vanwaar wordt 
bewogen naar gods potentiële respons, gaat het bij een gelofte om een plei-
dooi voor goddelijke actie waarop het antwoord van de aanbidder als condi-
tionele belofte volgt.88 b. conklin definieert de eed als bevestiging van een 
stand van zaken in het heden of het verleden, of een belofte, waarbij een ver-
klaring wordt afgelegd waaruit de oprechtheid van de persoon blijkt die de 
eed aflegt. b. conklin baseert zijn studie vooral op formele linguïstische ar-
gumenten.89 Zoals uit het onderstaande voorbeeld blijkt, komen cartledge 
en conklin met betrekking tot één en dezelfde tekst tot verschillende conclu-
sies. volgens t.W. cartledge is 1 samuël 1.11 een voorbeeld van een gelofte, 
terwijl b. conklin de tekst rubriceert als eed.90 cartledge legt daarmee de na-
druk op de goddelijke actie en de reactie van hanna als antwoord daarop. 
conklin, daarentegen, legt met zijn definiëring meer nadruk op de tekening 
van hanna als betrouwbare persoon. Wel dient hierbij te worden opgemerkt 
dat conklin een subcategorie ‘conditional oath’ onderscheidt, die een hoge 
mate van overlap vertoont met wat door cartledge als gelofte wordt gedefi-
nieerd. onderscheid tussen de categorieën ‘eed’ en ‘gelofte’ is binnen teksten 
uit het oude nabije oosten minder geprononceerd aanwezig dan mede op 
grond van de afzonderlijke studies van cartlegde en conklin gedacht zou 
kunnen worden. 

in deze studie lijkt het weinig zinvol een strak onderscheid aan te brengen 
tussen eed en gelofte. Meerdere studies naar de kirta-legende spreken over 
‘vow’. formeel passen de door kirta geuite woorden goed bij de conditionele 
eed, zoals conklin deze onderscheidt. Met betrekking tot de passage ktu 
1.14.iv.38-43 spreken we binnen deze studie over de gelofte van kirta. Daarbij 
merk ik op dat de gelofte als doel heeft de godheid aan wie de gelofte wordt 
gedaan aan te sporen zich in te zetten voor de wens die in de protasis is geuit. 
van kirta mag worden aangenomen dat hij zijn gelofte aan aṯiratu doet en 
haar vraagt haar invloed aan te wenden en zijn tocht te doen slagen. tegelij-
kertijd geeft kirta daarmee ook een zelftekening als oprecht en betrouwbaar.  

88 t.W. cartledge (1992, 11-25). in zijn omschrijving van gelofte, wordt t.W. cartledge gevolgd door J. 
berlinerblau, die gelofte omschrijft als een ‘conditional contract that a worshipper attempts to make 
with a deity’. Zie J. berlinerblau (1996, 41).

89 b. conklin (2011).
90 t.W. cartledge (1992, 143) en b. conklin (2011, 36).
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Met betrekking tot de gelofte die door kirta wordt afgelegd, is reeds opge-
merkt dat er sprake is van een zorgvuldige opbouw. Zowel de protasis als de 
apodosis vormen beide een bicolon, waarbij de protasis gevormd wordt door 
twee regels met ieder een finiete werkwoordsvorm, waarbij de één chiastisch 
tegenover de ander is geplaatst. bty staat parallel aan ḥẓry, terwijl ḥry tegen-
over ġlmt wordt geplaatst. De opbouw van de gelofte is zichtbaar in onder-
staande grafische weergave ervan. 

 
ktu 1.14.iv.38-43 
38                                 i[[ṯ]]iṯt . aṯrt . ṣrm 
39                                      w ilt . ṣdynm 
                                      
40-41                            hm . ḥry . bty iqḥ . 
41-42                                ašʿrb . ġlmt ḥẓry . 
                                      
42-43                            ṯnh . wkpm atn . 
43                                      w . ṯlṯt[[i]]h . ḫrṣm 
 

in zowel de protasis in ktu 1.14.iv.40-42 als de apodosis in ktu 1.14.iv.42-
43 wordt kirta zelf als handelend subject aangeduid. voor wat betreft de ge-
lofte van kirta merken we op dat deze wordt afgelegd in het heiligdom van 
aṯiratu, waardoor eveneens cultuspersoneel aanwezig kan zijn geweest. te-
gelijkertijd moet worden geconstateerd dat de tekst zelf er over zwijgt. Wan-
neer we aannemen dat cultuspersoneel betrokken was bij het afleggen van 
een eed/gelofte binnen een heiligdom, blijft het de vraag of dit ook gold voor 
de gelofte van kirta, die als koning zelfstandig offers bracht, en daarmee ge-
rekend kan worden tot cultuspersoneel. Wanneer kirta de gelofte heeft afge-
legd tegenover een mogelijk aanwezig beeld van aṯiratu, kan zij als 
begunstigd persoon aanwezig worden verondersteld, en hoeft zij mogelijk 
daarom niet als begunstigde te worden benoemd.91 

kirta spreekt in de apodosis uit dat hij het gewicht van churraja tweemaal 
in zilver zal geven en driemaal in goud. s.b. Parker gaat er bij deze gift van 
uit dat het zal gaan om een beeld van churraja, gemaakt van goud en zilver, 
als geschenk voor aṯiratu. Parker verwijst hierbij naar een hettitische tekst 
waarin koningin Puduhepa bidt om het leven van haar man hattusilis en 
daarbij de godheid een zilveren beeld van hattusilis belooft, zo groot als hij 

91 De opmerking van s.b. Parker dat het ontbreken van een verwijzing naar de godin in de apodosis bij 
kirta wel zal samenhangen met zijn euforische stemming, wordt helaas niet beargumenteerd en lijkt 
weinig relatie te vertonen met de narratieve context. s.b. Parker (1989, 86).
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zelf is, en waarvan het hoofd, de handen en voeten van goud zullen worden 
gemaakt.92  

na bovenstaande analyse van de door kirta gedane gelofte, stellen we ons 
de vraag naar de bijdrage ervan aan de ontwikkeling van het plot van de 
kirta-legende. bij de vertaling van ktu 1.14.iv.38 is bij de toelichting en de 
daarbij horende voetnoot 29 reeds gebleken dat de inleidende zin op de door 
kirta uitgesproken gelofte een zekere mate van overeenstemming vertoont 
met de eed, zoals deze uit de hebreeuwse bijbel bekend is. in het licht van 
de observaties van Y. Ziegler over een mogelijke betekenis van de als parallel 
genomen inleiding van een eed uit de hebreeuwse bijbel, ַחי ְיהָוה, ‘zo waar 
JhWh leeft’, zijn met name twee opmerkingen interessant voor de tekst uit 
ktu 1.14.iv.38.93 enerzijds onderstreept deze inleiding de waarheid van de 
vervolgens uitgesproken belofte. Wanneer we van deze interpretatie uitgaan, 
geeft kirta zelf de garantie dat de gedane toezegging zal worden nagekomen, 
en geeft hij daarmee op het niveau van het plot een zelfbeschrijving van zijn 
karakter. op de vraag of de gedane belofte daadwerkelijk is nagekomen, zal 
in paragraaf 5.3.3 nader worden ingegaan. anderzijds kan de inleiding als 
gelofte ook de godheid aanroepen die iemand, die een belofte heeft gedaan 
maar in gebreke blijft, kan straffen. Zoals we zullen zien in paragraaf 5.4.3 
wordt wel gedacht dat aṯiratu zich de nog niet nagekomen gelofte van kirta 
herinnert, en hem vervolgens straft met ziekte en opstand in zijn huis. Met 
betrekking tot de ontwikkeling van het plot van de kirta-legende, betekent 
de gelofte een tekening van kirta als acteur en draagt zij eveneens bij aan een 
tekening van aṯiratu.94  

 

5.3 KTU 1.15.II.1-III.19 

op woordniveau wordt binnen deze perikoop nadrukkelijk verwezen naar 
de gelofte die door kirta is afgelegd. Zoals in paragraaf 5.2.3.2 is aangegeven, 
zijn er door het inbrengen van de gelofte twee lijnen uitgezet voor het vervolg 
van het plot van de kirta-legende. enerzijds is er de tekening van kirta als 
acteur op het niveau van het plot. Wanneer de gelofte wordt nagekomen, is 
daarmee kirta een betrouwbaar acteur gebleken, en kan het leed dat hem 

92 in het artikel uit 1979 gaat Parker ervan uit dat kirta bij de door hem gedane toezegging op hyperbo-
lische wijze over de hoogte van het beeld spreekt. in zijn boek uit 1989 herhaalt hij deze visie niet, maar 
merkt nu op dat het kennelijk gaat om een met goud en zilver overtrokken beeld, en lijkt hij er voor te 
kiezen de numerali te betrekken op het gewicht van de toegezegde gift in plaats van de hoogte van het 
beeld. s.b. Parker (1979, 696) en (1989, 72-73).

93 Zie voor Zieglers observaties over de betekenis van de eedformule voetnoot 29.
94 in paragraaf 5.8 zullen we beide lijnen naast elkaar zetten, en deze confronteren met de verhaallijn die 

door ilu is ingezet in zijn verschijnen aan kirta in diens droom.
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overkomt niet aan nalatigheid van zijn kant worden geweten. Wanneer echter 
de gelofte niet in deze passage wordt nagekomen, wordt daarmee een recht-
vaardiging gegeven voor een mogelijke straf, opgelegd door de godheid die 
bij het afleggen van de gelofte werd aangeroepen, in casu aṯiratu.95 naast 
deze lijnen die direct verband houden met kirta’s gelofte en ten aanzien 
waarvan in de huidige passage mogelijk beslissende vervolgstappen worden 
gezet, wordt aṯiratu bij name genoemd in regel 26. Zowel de mogelijk beslis-
sende stappen die worden gezet ten aanzien van kirta’s gelofte als de ver-
melding van aṯiratu in regel 26, onderstrepen het belang van deze passage. 

De tekst beschrijft met name kirta en ilu als acteurs. Zij zijn betrokken bij 
twee functionele handelingen binnen de ontwikkeling van het plot. het is kirta 
die kennelijk een geschenk aanbiedt aan de godenvergadering en een banket 
aanricht. De tweede functionele handeling toont een scene waarbij baʿlu ilu 
oproept kirta te zegenen. na de oproep ontvangt kirta de zegen van ilu. 

achtereenvolgens bezien we de afbakening van de tekst in paragraaf 5.3.1, 
en de vertaling in paragraaf 5.3.2. in paragraaf 5.3.3 bespreken we de vraag 
of de perikoop antwoord geeft op de vraag of kirta zijn gelofte is nagekomen. 
vervolgens bespreken we in paragraaf 5.3.4 de vermelding van aṯiratu in 
regel 26. in paragraaf 5.3.5 bespreken we de interpretatie van de huidige pas-
sage als beschrijving van een huwelijksceremonie. ten slotte trekken we en-
kele conclusies ten aanzien van de bijdrage van de maaltijd binnen de 
ontwikkeling van het plot in paragraaf 5.3.6. 

 
5.3.1 Afbakening van de tekst 

De passage beschrijft een gebeurtenis die verband houdt met het bezoek van 
kirta aan het heiligdom van aṯiratu. We beginnen deze passage bij ktu 
1.15.ii.1. helaas ontbreken naar schatting zo’n 20 regels die aan deze perikoop 
voorafgaan. naar alle waarschijnlijkheid wordt in dit ontbrekende deel ver-
haald hoe churraja door Pabilu aan kirta wordt geschonken. Zoals zal blijken 
in de analyse van de hier te bespreken tekst heeft kirta nu churraja in huis 
genomen en geeft ilu hem zijn zegen, waarop in ktu 1.15.iii.20-25 de ge-
boorte van kirta’s nageslacht wordt gemeld. 

We bespreken tot ktu 1.15.iii.19. Met deze afbakening omsluiten we een 
lacune van rond de 15 regels. op grond van de tekst zoals deze ons nu ter 
beschikking staat, continueert ilu zijn zegening van kirta (en churraja?) na 
de lacune. De perikoop komt tot een eind door het vertrek van de goden uit 
het huis van kirta. 

95 in de literatuur over kirta wordt dikwijls aangenomen dat kirta zijn gelofte aan aṯiratu niet heeft ver-
vuld, en dat deze omissie van de kant van kirta de wraak van aṯiratu oproept. Zie paragraaf 5.4.3.1.
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5.3.2 Tekst, vertaling en linguïstische opmerkingen 
1.15.ii.1       [xxxxxxxxx]xm                
1.15.ii.2       [xxxxxxx]xx . ṯr               […] stier 
1.15.ii.3       [xxx aliy]n . bʿl                […] baʿlu, [de machti]ge 
1.15.ii.4       [xxxx]mn . yrḫ . zbl         […] Jarichu, de prins 
1.15.ii.5       [xxx . k]ṯr . w ḫss             […   k]oṯaru-en-chasisu 
1.15.ii.6       [xxx]yn . rḥmy . ršp zbl   […] rachmaju, rasjpu, de prins 
1.15.ii.7       [w ]ʿdt . ilm . ṯlṯh             [en] de vergadering van de goden 

haara drievoudige. 
1.15.ii.8       [a]pnk . krt . ṯʿ . ʿšr96            toen nodigde kirta, de edele, uit,b 

1.15.ii.9       [t . ]b bth . yšt . ʿrb           bereidde […] in zijnc huis. binnen-
gaan in 

1.15.ii.10     [b]th . ytn . w . yṣu . l ytn   zijn [h]uis was toegestaan,d maar uit-
gaan was niet toegestaan. 

1.15.ii.11     [aḫ]r . mġy . ʿdt . ilm      [nad]at de vergadering der goden 
bijeen was gekomen, 

1.15.ii.12     [w ]yʿn . aliy[n .] bʿl       sprak de machti[ge], baʿlu:  
1.15.ii.13     [xx  t]tbʿ . l lṭpn               u vertrekt [nu al]e, o welwillende, 
1.15.ii.14     [il . ]d pid . l tbrk              [ilu], de goedhartige. Zult u niet ze-

genen 
1.15.ii.15     [krt] . ṯʿ . l tmr . nʿmn     [kirta], de nobele? Zult u niet verster-

ken de dappere 
1.15.ii.16     [ġlm ]il . ks . yiḫd             [dienaar] van ilu? een beker nam 
1.15.ii.17      [il . b ]yd . krpn . bm . [[y]]  [ilu in] de hand, een kelk inf 
1.15.ii.18     [ym]n . brkm . ybrk          [de rechterha]nd. Zeker zegendeg hij 
1.15.ii.19     [ʿbdh] . ybrk . il . krt        [zijn knecht]. ilu zegende kirta 
1.15.ii.20     [ṯʿ . ym]rm . nʿm[n .]      [de edele, hij verster]kte de dappe[re]  
                    ġlm . il                               dienaar van ilu. 
1.15.ii.21     aṯt[ . tq]ḥ . y krt . aṯt        De vrouw die je n[am], o kirta, de 

vrouw  
1.15.ii.22     tqḥ . btk [. ġ]lmt . tšʿrb   die je nam in je huis, [de jo]nkvrouw 

die je deed binnengaan 
1.15.ii.23     ḥẓrk . tld . šbʿ . bnm lk    in je woning, zal je zeven zonen 

baren. 

96 J.c. de Moor en k. spronk lezen ʿšrt, waarbij ze aangeven dat de t gelezen kan worden op de volgende 
regel, waar aan het begin ruimte over zou zijn, hoewel moet worden toegegeven dat het begin van 
regel 9 ontbreekt. tegen dit voorstel is in te brengen dat blijkens foto isf_Do_17486/Pin 1k15t03 na 
ʿšr in regel 8 nog ruimte over is, waar gemakkelijk nog een t had kunnen worden geschreven, indien 
de schrijver ʿšrt had bedoeld. Zie J.c. de Moor en k. spronk (1982, 174), J.c. de Moor (1987).
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1.15.ii.24     w ṯmn [.] tṯ{t}mnm97           Ja, zij zal zich de draagster voor je 
doen zijn van acht (kinderen). 

1.15.ii.25     lk . tld . yṣb [.] ġlm          Zij zal Jaṣṣibu baren, de dappere. 
1.15.ii.26     ynq . ḥlb . a[ṯ]rt                hij zal de melk van a[ṯi]ratu zuigenh. 
1.15.ii.27     mṣṣ . ṯd . btlt . [ʿnt]         hij zal zuigen aan de borst van de 

maagd […]i 
1.15.ii.28     mšnqt [. xxxxxxx]           van de voedsterj 

1.15.iii.1      [xxxxxxxxx]xx                  
1.15.iii.2      [xx mid . rm .] krt           [Wees zeer verheven,] kirta, 
1.15.iii.3      [b tk . rpi .] arṣ                [te midden van de rapiumak] van het 

land, 
1.15.iii.4      [b pḫr] . qbṣ . dtn             [in de vergadering] van de clan van 

Ditanu. 
1.15.iii.5      [w t]qrb . wld                   Zij staat dichtbij het punt om jou 

dochters  
1.15.iii.6      bn {. }t lk                           te barenl. 
1.15.iii.7      tld . pġt . tp[xx]t               Zij zal de prinses t.p..t baren. 
1.15.iii.8      tld . pġt . t[xxx]r              Zij zal de prinses t…r baren. 
1.15.iii.9      tld . pġ[t . xxx]                 Zij zal de prinses … baren. 
1.15.iii.10    tld . p[ġt . xxx]                 Zij zal de prinses … baren. 
1.15.iii.11    tld . p[ġt . xxx]                 Zij zal de prinses … baren. 
1.15.iii.12    tld . p[ġt . xxx]                 Zij zal de prinses … baren. 
1.15.iii.13    mid . rm .[ krt]                 Wees zeer verheven, kirta, 
1.15.iii.14    b tk . rpi . ar[ṣ]                  te midden van de rapiuma van het 

land, 
1.15.iii.15    b pḫr . qbṣ . dtn                 in de vergadering van de clan van Di-

tanu. 
1.15.iii.16    ṣġrthn . abkrn                   De jongste van henm zal ik het eerst-

geboorterecht geven.n 

1.15.iii.17    tbrk . ilm tity                    De goden zegenden (hem) en ver-
trokkeno. 

1.15.iii.18    tity . ilm . l ahlhm            De goden vertrokken naar hun tenten, 
1.15.iii.19    dr . il . l mšknthm            de cirkel van ilu naar hun woningen. 

97 ktu3 leest tṯ{t}mnm. ook e.l. greenstein en g. del olmo lete en J. sanmartín gaan uit van een lezing 
tṯmnm. De vorm tṯmnm is te lezen als een D imperfectum derde persoon vrouwelijk enkelvoud van de 
stam ṯmn, in de betekenis van ‘acht (num.) geven’. De foto’s van het inscriptifact project maken duide-
lijk dat de lezing tṯtmnt hier correct is. tṯtmnt is te herleiden tot een tD-stam, en heeft in deze context 
de betekenis ‘zichzelf draagster doen zijn van acht kinderen’. Zo J.c. de Moor en k. spronk.  
Zie de foto’s isf_Do_17495/Pin 1k15e05 en isf_Do_17555/Pin 1k15P26.  
Zie greenstein (1997, 25, voetnoot 64), g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 915), pag. 915 en J.c. de 
Moor en k. spronk (1982, 175).
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a. het suffix h kan zowel derde persoon mannelijk als vrouwelijk aanduiden. 
aangezien we de huidige passage verbinden met de gelofte die kirta in 
het heiligdom van aṯiratu aflegt, interpreteren we het suffix h in ktu 
1.15.ii.7 als een vrouwelijk suffix. Zie verder ook paragraaf 5.3.3. 

b. over de vertaling van de werkwoordsvorm ʿšr lopen de meningen uiteen. 
Meerdere voorstellen voor de betekenis zijn gedaan, waarvan voor deze 
tekst twee van belang zijn: ‘een gastmaal bereiden’ of ‘uitnodigen’.98 tek-
sten waarin ʿ šr (D-stam) in de betekenis van ‘een gastmaal bereiden’ wordt 
aangetroffen hebben een object van dezelfde stam (inwendige objectsaccu-
sativus), zoals ktu 1.119.32-33. Wanneer deze inwendige objectsaccusati-
vus ontbreekt, is de betekenis ‘uitnodigen’.99 De vraag voor het bepalen 
van de betekenis van ʿšr in onze tekst is hoe ʿšr (regel 8) zich verhoudt tot 
yšt (regel 9), dat ‘bereiden van voedsel’ betekent. in regel 9 kan het te re-
construeren woord mogelijk als direct object bij yšt worden genomen. Wan-
neer men yšt mede bepalend laat zijn voor de betekenis van ʿšr is een 
betekenis als ‘een gastmaal bereiden’ aan te nemen. let men echter met M. 
Dietrich en o. loretz, evenals g. del olmo lete en J. sanmartín, op het ont-
breken in regel 8 van een direct object en de betekenis van het werkwoord 
in andere teksten, is uit te gaan van een betekenis ‘uitnodigen’. ik kies voor 
deze laatste optie, al blijven dan de genodigden ongenoemd, die in ktu 
1.17.vi.30-31 wel worden genoemd. overigens kent het ugaritisch voor 
verbale zinnen de volgorde: subject-object-werkwoord, waardoor mogelijk 
ṯʿ vertaald mag worden als ‘offer’.100 op deze wijze heeft het werkwoord 
ʿšr ṯʿ als object. omdat mij geen andere voorbeelden van deze combinatie 
bekend zijn, nemen we ṯʿ als epitheton bij kirta. 

c. We betrekken hier het suffix op kirta, die het subject is van deze zin. 
d. ytn kan zowel g-passief als g-actief zijn. e.l. greenstein vertaalt het actief, 
en vult daarbij kirta als subject aan.101 hoewel dit linguïstisch mogelijk is, 
lijkt deze optie aan kirta de macht te verlenen de goden binnen te houden. 
binnen de kirta-legende ontbeert kirta echter deze macht. het is baʿlu die 
ingrijpt wanneer ilu kennelijk van plan is de bijeenkomst te verlaten. het 
zullen de goden zelf zijn geweest die zowel het begin als het eind van de 
bijeenkomst vaststelden. hierbij past een passieve betekenis van ytn. 

e. ik ga hier uit van de reconstructie al ttbʿ. Deze reconstructie is mogelijk in-
dien men let op de beschikbare ruimte wanneer men de kolomscheiding 
op de foto’s doortrekt en uitgaat van een gemiddelde grote van de letters, 

98 Zie voor een bespreking van diverse voorstellen voor vertaling van ʿšr M. Dietrich en o. loretz (1991).
99 g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 188). Zo ook M. Dietrich en o. loretz (1991).
100 D. sivan (2001, 211).
101 e.l. greenstein (1997, 24).
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zoals deze hier worden aangetroffen.102 
f. De m kan worden gezien als een enclitische mem.103  
g. brkm is hier waarschijnlijk een infinitivus absolutus die paranomastisch 

wordt gebruikt.104 een andere optie is om brkm te lezen als een dualisvorm 
van het zelfstandig naamwoord brk ‘knie’, waardoor de vertaling zou kun-
nen luiden: ‘op zijn knieën’, waarbij gedacht zal moeten worden aan kirta 
die geknield voor ilu ligt. ten slotte kan ook gedacht worden aan brkm als 
adverbiale accusativus in de betekenis ‘met zegeningen’. aangezien het 
woord ‘zegening’ in het hebreeuws vrouwelijk is, lijkt deze optie minder 
waarschijnlijk. Zekerheid over de vertaling is niet te krijgen. 

h. ynq is te lezen als een g-stam perfectum 3 mannelijk enkelvoud, of als een 
g-stam participium.  

i. verschillende voorstellen zijn gedaan om hier een naam van een godin in 
te vullen. ktu en uDb hebben – zoals ook g. del olmo lete, c. frevel, 
e.l. greenstein en D. Pardee – er voor gekozen om ʿanatu aan te vullen.105 
n. Wyatt kiest voor rachmaju.106 J.c. de Moor en k. spronk maken zelf 
geen keuze, maar merken op dat zowel aṯiratu als ʿ anatu in ugarit werden 
beschouwd als voedsters.107 De in voetnoot 97 genoemde foto’s maken dui-
delijk dat op grond van de gemiddelde grootte van in de context geschre-
ven letters rachmaju niet meer op dezelfde regel zou passen. aangezien 
de volgende regel begint met mšnq lijkt Wyatts voorstel niet goed mogelijk, 
tenzij men aanneemt dat de letters kleiner zouden zijn geschreven. ʿanatu 
zou wat beschikbare ruimte betreft goed passen. Wyatt komt echter tot zijn 
voorstel op grond van ktu 1.23 waar zowel aṯiratu als rachmaju als voed-
stergodinnen worden genoemd. het koppel aṯiratu-ʿanatu is niet bekend 
binnen de ons nu ter beschikking staande teksten uit ugarit. tegelijkertijd 
wordt ʿanatu wel btlt genoemd in andere teksten. omdat er geen sporen 
meer van letters zichtbaar zijn, is iedere reconstructie in hoge mate hypo-
thetisch. Derhalve zien we in de vertaling af van invulling van deze lacune. 

j. het is mogelijk mšnq aan te vullen met een t, waardoor er een Š-participium 
vrouwelijk enkelvoud ontstaat dat parallel staat aan btlt.108 n. Wyatt be-
strijdt de lezing van een feminien participium. hij is van mening dat regel 

102 Zie de foto’s isf_Do_17605/Pin 1k15P19 en isf_Do_17553/Pin 1k15P24. voor al in een retorische 
zin met positieve betekenis, zie D. sivan (2001, 184).

103 Zie D. sivan (2001, 195).
104 Zo ook n. Wyatt (1998, 206, voetnoot 142).
105 Zie g. del olmo lete (1981, 304), c. frevel (1995, 610), e.l. greenstein (1997, 25) en D. Pardee (1997c, 

337).
106 n. Wyatt (1998, 208).
107 J.c. de Moor en k. spronk (1982, 175).
108 Zo onder meer e.l. greenstein (1997) en g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 971). 
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28 een samenvatting is van de regels 26 en 27, waarin alle accent ligt op 
Jaṣṣibu, en niet op de godinnen of voedsters van goden. in Wyatts visie 
dient in de lacune in regel 28 ilht te worden gereconstrueerd.109 een verta-
ling zou dan worden: ‘de zuigeling van de godinnen’, waarbij ‘godinnen’ 
dan verwijst naar de twee genoemde godinnen in de voorgaande regels, 
waarvan uitsluitend aṯiratu nog wordt genoemd en de naam van de 
tweede godin door een lacune niet meer te reconstrueren is. Wanneer we 
echter uitgaan van een causatieve betekenis voor de Š inflectie van een 
werkwoord, lijkt Wyatts visie niet waarschijnlijk, daar in zijn visie mšnq 
niet causatief, maar factitief wordt vertaald. tevens is het de vraag of Wy-
atts indeling van de tekst en interpretatie van de opbouw de juiste is. bij 
het vrouwelijk participium van de Š-inflectie past de vertaling ‘voedster’.110 
in paragraaf 5.3.4 komen we terug op de opbouw van de regels 21-28. Daar 
zal ik beargumenteren waarom ik kies voor een Š-participium vrouwelijk 
enkelvoud.  

k. Zowel regel 3 als 14 lezen rpi, een enkelvoudsvorm. bij de vertaling is ge-
kozen voor een meervoudsvorm. De enkelvoudsvorm zal betrekking heb-
ben op de groep rapiuma.111 

l. wld kan gezien worden als een alternatieve schrijfwijze voor yld. wld hoort 
tot de verba i-w/y. 

m.het suffix hn maakt duidelijk dat ilu hier spreekt over de dochters van 
kirta. 

n. De n aan het eind van abkrn duidt op een energicum-uitgang. 
o. tity is een g-stam, derde persoon mannelijk meervoud van het verbum ʾ tw. 

het werkwoord kan zowel ‘komen’ als ‘gaan’ betekenen. De context geeft 
aan dat alleen ‘gaan/vertrekken’ hier past. 
 
5.3.3 Kirta en de maaltijd als begeleidend element bij de vervulling van zijn 

gelofte 
Zoals opgemerkt in paragraaf 5.3.1 ontmoeten we in zowel de beschrijving 
van de maaltijd die door kirta aan de goden wordt aangeboden (de eerste 
functionele handeling binnen de afgebakende perikoop) als in de oproep van 
baʿlu aan ilu om kirta te zegenen (de tweede functionele handeling binnen 
de perikoop) vocabulaire dat ook te vinden is in het voorafgaande gedeelte 
van de kirta-legende, waar kirta een gelofte aflegt tegenover aṯiratu. het zal 

109 n. Wyatt (1998, 209).
110 Zo ook J. tropper (2012, 599).
111 J.c. de Moor merkt op dat de term rpi, door hem vertaald als ‘saviours of the country’ verwijst naar le-
vende en dode koningen. De overleden koningen werden opgeroepen met de levende koning te con-
fereren. J.c. de Moor (1987, 206) en ook M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2016, 154-155).
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in deze fase van het onderzoek van belang zijn om na te gaan of we op grond 
van woordovereenkomsten de relatie tussen de huidige passage en de peri-
koop over de gelofte van kirta nader kunnen omschrijven. 

We beginnen met het geven van een overzicht van de episodes in parallelle 
kolommen. We nemen daarbij ktu 1.14.iv als leidraad en zetten daar enkele 
passages uit ktu 1.15.ii naast. 

 
1.14.iv.40-41   hm . ḥry . bty iqḥ            1.15.ii.21              aṯt[ . tq]ḥ . y krt.  
                                                                1.15.ii.21-22         aṯt tqḥ . btk 
1.14.iv.41-42   ašʿrb . ġlmt ḥẓry             1.15.ii.22-23         [. ġ]lmt . tšʿrb ḥẓrk 
1.14.iv.42-43   ṯnh . wspm atn                 
1.14.iv.43        w . ṯlṯt[[i]]h . ḫrṣm          1.15.ii.7                [w] ʿdt . ilm . ṯlṯh 
 

aan de protasis, zoals die door middel van een chiastisch gevormd bicolon 
door kirta was geformuleerd in ktu 1.14.iv.40-41, wordt in ktu 1.15.ii.21-
23 in de vorm van een tricolon door ilu gerefereerd. naast overeenkomsten 
tussen de gelofte van kirta en de woorden van ilu, noteren we ook enkele 
verschillen. in ilu’s tricolon is niet de naam van kirta’s vrouw churraja ge-
noemd, zoals wel in ktu 1.14.iv.40-41, maar juist de naam van kirta. Deze 
wijziging is te verklaren vanuit de andere situatie van waaruit nu wordt ge-
sproken. immers, in ktu 1.15.ii is kirta aanwezig bij de vergadering van de 
goden. De opbouw van de tricolon is niet gelijk aan die van de bicolon. het 
chiasme uit de bicolon keert niet terug. bij alle regels van de tricolon is het 
directe object telkens in eerste positie geplaatst. ilu plaatst aṯt of ġlmt in deze 
grammaticaal opvallende positie vanwege de centrale rol die zij geacht wordt 
te vervullen binnen het realiseren van de belofte van kinderen die ilu aan 
kirta schenkt. Deze centrale rol van de vrouw bij het verwekken van nage-
slacht wordt binnen de kirta-legende op een ander moment eveneens onder-
streept. Zo is het kirta’s wens om nageslacht te hebben, waarop ilu hem 
antwoordt met de opdracht churraja tot vrouw te nemen (ktu 1.14.ii.4-5 en 
ktu 1.14.iii.38-40), die hem nageslacht zal baren (ktu 1.14.iii.48-49).  

De woorden die kirta sprak tot aṯiratu, klinken nu in gewijzigde vorm 
vanuit de mond van ilu. We merken op dat ilu de door kirta gesproken woor-
den kent. ilu is aanwezig geweest toen kirta zijn gelofte aan aṯiratu deed, of 
heeft op andere wijze kennis genomen van de bewoording van de gelofte. De 
vraag waar we nu binnen de bespreking van het plot een antwoord op heb-
ben te vinden, is of aṯiratu bij de zegening in ktu 1.15.ii zelf aanwezig is ge-
weest. een bevestigende beantwoording van deze vraag kan duiden op een 
belangwekkend perspectiefwissel binnen het plot van de kirta-legende. im-
mers, binnen de beschrijving van de zegening in ktu 1.15.ii is slechts sprake 
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van ilu die zich tot kirta keert, en lijkt aṯiratu geen actieve rol te vervullen, 
terwijl de gelofte zelf in haar heiligdom werd afgelegd.  

over de aanwezige goden in ʿdt ilm ‘de vergadering der goden’ (ktu 
1.15.ii.7 en 11) worden we slechts indirect geïnformeerd. De regels 1-6 noemen 
een aantal goden bij name die geacht kunnen worden deel te hebben uitge-
maakt van ‘de vergadering der goden’. binnen de ugaritische teksten komen 
diverse uitdrukkingen voor met betrekking tot een bijeenkomst van de goden. 
pḫr wordt zowel in verbinding met ilu gebruikt, als met baʿlu, of ook Ditanu.112 
M.s. smith neemt aan dat in ugarit de goden binnen het pantheon in groepen 
konden worden ingedeeld rondom één van de goden, en dat slechts de uit-
drukking dr il wpḫr bʿl ‘de cirkel van ilu en de vergadering van baʿlu’ het ge-
hele ugaritische pantheon beschrijft.113 De overduidelijke aanwezigheid van 
baʿlu in ktu 1.15.ii.11-28, aangeduid als de ‘machtige’, laat zien dat ten minste 
bij de uitdrukking ʿdt ilm zowel de clan van ilu als van baʿlu kon zijn verte-
genwoordigd. het feit dat de uitdrukking ʿdt ilm slechts twee keer binnen de 
bekende ugaritische teksten voorkomt, het aanwezig zijn van zowel ilu als 
baʿlu en de algemeen aanvaarde gelijkschakeling van ʿ dt ilm met andere reeds 
vermelde uitdrukkingen ter beschrijving van een bijeenkomst van de goden 
in ugarit, maakt het aannemelijk te veronderstellen dat voor deze gelegenheid 
de goden in een zo groot mogelijk aantal aanwezig zullen zijn geweest. Wan-
neer we hiervan uitgaan, betekent dit tevens dat ook aṯiratu aanwezig is ge-
weest, al geeft de tekst daar zelf geen direct bewijs van. Wanneer aṯiratu, 
behorend tot de bovenste laag van de ugaritische godenwereld,114 wel aan-
wezig is geweest, wordt daarmee de band tussen ktu 1.15.ii en de door kirta 
uitgesproken gelofte in ktu 1.14.iv.38-43 versterkt.115 tegelijkertijd roept deze 

112 De uitdrukking pḫr qbṣ dtn komt voor in ktu 1.15.iii.15, en in gereconstrueerde vorm in ktu 1.15.iii.4. 
in de rituele tekst ktu 1.161, gerelateerd aan een dodencultus, krijgt dtn een prominente plaats toege-
meten, die in overeenstemming geacht mag worden met zijn status als historische of mythische koning, 
en zijn positie als eerste onder de vergoddelijkte koninklijke voorouders. De naam dtn komt ook voor 
in de dynastieën van assur en Mesopotamië. 
Zie J.c. de Moor (1987, 206) en k. spronk, (1995).

113 M.s. smith (2001, 42).
114 h. niehr wijst op de fenicische Jeḥimilk-inscriptie uit het midden van de tiende eeuw v.chr., waarin 
gebeden wordt dat de heer des hemels (בעל ׁשמם) met de vrouwe van byblos (בעלת גבל), en de verza-
meling van de heilige goden van byblos, het leven van Jeḥimilk zullen verlengen. niehr wijst erop dat 
heer en vrouwe binnen het algemene beeld van godenwerelden, behorend bij syro-kanaänitische 
stadsstaten, gezien kunnen worden als de hoogste goden die samen de vergadering van de goden voor-
zitten. Daarnaast wijst hij erop dat de hier gebruikte uitdrukking voor de verzameling van de goden 
-te vergelijken is met pḫr in het ugaritisch. Zie h. niehr (1990, 72). Wanneer het duovoorzitter מפחרת
schap voor ugarit verondersteld mag worden, moet aṯiratu zeker op de in ktu 1.15.ii vermelde ver-
gadering aanwezig zijn geweest. 

115 M.s. smith neemt een suggestie over dat aṯiratu’s titel rbt haar tekent als degene die als vrouw van de 
koning opkomt voor haar kinderen bij haar man. Zie M.s. smith (2001, 45). hoewel deze visie wellicht 
niet geheel kan worden ondersteunt met bewijzen, is in paragraaf 3.7.2 wel een link gelegd tussen haar 
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band de vraag op waarom ilu de woorden bezigt die kirta heeft gesproken in 
het heiligdom van aṯiratu, terwijl de godin zelf in deze scene niet als actief 
acteur wordt beschreven.116 

een laatste aanwijzing uit de tekst om de vraag of aṯiratu bij de maaltijd 
aanwezig is geweest te kunnen beantwoorden, treffen we aan in de volgende 
regels 9-10, waarin wordt gesteld dat binnengaan was toegestaan, maar weg-
gaan niet. Deze opmerking van de kant van de verteller kan moeilijk een 
ander doel dienen dan aan te geven dat ieder aanwezig was, of tenminste 
geen van de goden op welke wijze dan ook was buitengesloten van deelname 
aan de hier omschreven bijeenkomst.117 Wanneer we aannemen dat aṯiratu 
niet aanwezig is geweest bij deze godenraad, dan maakt de verteller duidelijk 
dat zij niet door de overige goden is buitengesloten, maar om een niet ge-
noemde reden zelf heeft besloten af te zien van participatie. een dergelijk af-
zien van participatie door een der goden bij een bijeenkomst is niet 
onmogelijk, gelet op ilu’s kennelijke afwezigheid bij de pḫr bn ilm in ktu 
1.4.iii.10-43, waaraan aṯiratu wel deelnam. aansluitend aan deze bijeenkomst 
onderneemt zij immers in ktu 1.4.iv.2-24 de reis naar ilu om het verzoek 
van baʿlu over te brengen. Daarbij is het wel van belang op te merken dat er 
geen duidelijkheid is over hoe ʿdt en pḫr zich tot elkaar verhouden. het is 
niet ondenkbaar dat verschillende types bijeenkomsten waren met een ver-
schillende graad van participatieplicht.118 regel 9-10 lijkt echter een algemene 
aanwezigheidsplicht te onderstrepen. 

als mogelijke doelen van een raad van de goden, aangeduid met pḫr of ʿdt 
wordt onder meer het houden van religieuze en feestelijke bijeenkomsten ge-
noemd, het bespreken van de regering van hemelse en aardse gebieden, waar-

titel rbt aṯrt ym, en beïnvloeding van haar kant bij het verzoek tot de bouw van een paleis voor baʿlu. 
Wanneer de baʿlu-mythe aṯiratu een positie toekent waardoor zij een voorspraak kan zijn bij ilu ten 
gunste van Jammu en ilu beïnvloedt, kan zij geacht worden aanwezig te zijn geweest bij een vergade-
ring van de godenraad. 

116 Wanneer we uitgaan van aṯiratu’s aanwezigheid, zou mogelijk hiermee vanuit het perspectief van de 
schrijver een statement kunnen zijn gemaakt over haar positie binnen de ugaritische godenwereld. 
Zie ook paragraaf 5.10.

117 b. Margalit meent dat aṯiratu niet aanwezig is geweest bij deze bijeenkomst. hij leidt haar afwezigheid 
af uit het feit dat ze niet als aanwezige wordt genoemd, naast het gegeven dat baʿlu, in zijn optiek, ilu 
vergezelt. helaas gaat hij niet in op de betekenis van de opmerking met betrekking tot de bijeenkomst 
van de goden dat binnengaan wel was toegestaan, maar weggaan niet. Daarnaast blijft het de vraag of 
de vermelding van ilu en baʿlu samen impliceert dat aṯiratu niet aanwezig is geweest. 
Zie. b. Margalit (1999, 223).

118 l.k. handy wijst op de egyptische enneade en de zeven rechters uit de Mesopotamische godenwereld 
die een centraal regerend lichaam vormden en waarbij lidmaatschap en participatie duidelijk was be-
perkt. handy neemt aan dat een dergelijke participatiebeperking ook voor ugarit zal hebben gegolden 
om de omvang van de godenraad niet al te groot te laten worden. helaas is er geen informatie over 
een selectie van goden voor een godenraad binnen ugarit bekend waarmee handy’s suggestie gecon-
cretiseerd zou kunnen worden. Zie l.k. handy (1994, 118-119). 
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onder het vinden van geschikte opvolgers van koningen, en het voorzien van 
de benodigde informatie vanuit de godenraad aan de mensen.119  

in ktu 1.15.ii.8 is het kirta, samen met zijn epitheton ṯʿ aangeduid, die de 
goden uitnodigt voor een banket (ʿšr). het hier gebruikte werkwoord wordt 
in de volgende regel gevolgd door het werkwoord št met direct object, waar-
bij het directe object helaas onleesbaar is geworden. Duidelijk is dat kirta het 
initiatief neemt. Deze vaststelling roept twee vragen op. in de eerste plaats 
naar de gebeurtenis die in deze regels wordt omschreven. naast de ondui-
delijkheid over een juiste reconstructie van de regels 8 en 9, bestaat met be-
trekking tot deze regels tevens onhelderheid over het ‘script’, zoals dat bij de 
inwoners uit ugarit zal hebben gefunctioneerd. Met deze onduidelijkheid 
hangt de tweede vraag samen, namelijk naar de bedoeling van kirta bij het 
aanbieden van de maaltijd. eerst zullen we binnen epische en rituele teksten 
nagaan welke betekenis, of betekenissen, het aanbieden van maaltijden aan 
goden kan hebben. Daarna zullen we kirta’s mogelijke bedoeling met deze 
handeling weergeven. 

in het oude nabije oosten is het aanbieden door mensen van maaltijden 
aan goden algemeen bekend. De sumerische tekst ‘enki en ninmaḫ’, het ba-
bylonische atrachasis-epos en enuma eliš-epos laten zien dat de mens juist 
voor het voeden van goden en het bereiden van voedsel voor hen is gescha-
pen.120 voor wat betreft ugarit wijst D.M. clemens op de term ʿšr, met het 
vergelijkbare dbḥ121 als aanduidingen van aangeboden maaltijden, al merkt 
hij daar wel bij op dat ondanks de bekende teksten nog geen duidelijke om-
lijning van de diverse technische termen voor offers en cultus is gevonden.122 
Danilu bereidt de goden in de epische tekst ktu 1.17.i.1-8 een maaltijd, 
waarna baʿlu ilu oproept Danilu te zegenen met nakomelingen.123 verder 
komt de maaltijd voor in mythische teksten als ktu 1.4.v.46-48 en ktu 
1.4.vi.38-59, waar baʿlu een maaltijd voor de goden bereidt. in beide gevallen 
neemt, nadat de maaltijd in de tekst is beschreven, baʿlu het woord. in ktu 
1.4.v.46-48 spreekt hij het verzoek tot kotaru om het paleis te bouwen. over 
het vervolg van de maaltijd uit ktu 1.4.vi.38-59 kan wegens de beschadiging 

119 Zo l.k. handy (1994, 119).
120 Zie W.g. lambert (1993, 197).
121 Zie D.M. clemens (2001, 50). 
122 Zie D.M. clemens (2001, 53).
123 M. Dietrich en o. loretz stellen dat dit verzoek volgt op een incubatieritueel (2008). k. kim maakt dui-

delijk dat de narratieve opbouw van de kirta-legende de zegen geen onderdeel laat zijn van een incuba-
tieritueel. De beschrijving van de zegen past in kims optiek eerder bij een mythologisch-antropomorfische 
verhaalstijl dan bij een theofanie. De narratologische intentie van de plaatsing en vertelwijze lijkt kim te 
zoeken in de voorbereiding van het ontbrekende derde deel van de kirta-legende, namelijk de troonsbe-
stijging van ṯitmanatu. k. kim (2011, 250-253). hoewel kims suggestie interessant is, kan zij door het 
ontbreken van een derde deel van de kirta-legende niet worden bewezen.
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aan het eind van deze kolom verder niets worden gemeld. een andere my-
thische tekst waarin een maaltijd wordt genoemd is ktu 1.22.i.12-26. hier is 
het ilu die een maaltijd klaarmaakt. De tekst breekt af na regel 28, en regel 27 
is te beschadigd om te herstellen. Wel is het opmerkelijk dat op de zevende 
dag van de maaltijd in regel 26 opnieuw baʿlu wordt genoemd, die hier mo-
gelijk het woord neemt, zoals na de maaltijden in de genoemde epische en 
mythische teksten. helaas is in het geval van ktu 1.22 niets meer bekend 
van het gesprek dat op de maaltijden volgt, zoals dat wel bekend is in de epi-
sche teksten, waar het in beide gevallen gaat om nageslacht, en de mythische 
teksten waar tenminste na de hier als eerste genoemde maaltijd (ktu 
1.4.v.46-48) een verzoek tot de bouw van een paleis wordt gedaan. uit deze 
informatie maken we op dat maaltijden bij uitstek geschikt waren als voor-
bereiding op het doen van een verzoek, waarbij degene die een verzoek doet, 
niet altijd degene is die de maaltijd organiseert. 

rituele teksten als ktu 1.41.20-23, 1.43.2-8, 1.106.18-33, 1.112.11-13 en 1.115 
vertonen, in D.M. clemens’ optiek, meer affiniteit met een banket, dan met 
een opsomming van offers.124 vragen als aan welke goden een ʿšr wordt aan-
geboden, wat de inhoud van deze banketten is, waar deze worden aangebo-
den, ter gelegenheid waarvan en met welke religieuze betekenis, moeten 
althans voorlopig onbeantwoord blijven. een reden voor deze onduidelijk-
heid is onder meer het verschil in inzicht in de opbouw van genoemde tek-
sten. Zo noemt D.M. clemens ktu 1.43.2-8 als eenheid die nadere informatie 
geeft over ʿšr, terwijl D. Pardee ervoor kiest om ʿšr te beperken tot de regels 
1-2.125 volgens D.M. clemens kunnen daarmee ook goederen als kleden, tu-
nieken, geparfumeerde oliën, wijn en zilver deel uitmaken van het aan de 
goden als ʿšr geofferde, terwijl D. Pardee deze beperkt tot een ooi, stadsduif, 
lever, ram of lende.126 ook met betrekking tot het doel van dit type offers is 
weinig te zeggen. voor het reconstrueren van het door kirta met zijn banket 
beoogde doel, zijn de rituele teksten vooralsnog weinig behulpzaam. 

De mythische en epische teksten die spreken over ʿšr wijzen in de richting 
van een maaltijd voor de goden waarop een verzoek volgde. in dit licht is 
het echter des te opmerkelijker dat kirta zelf niet het woord neemt, maar 
baʿlu, terwijl kirta voldoende initiatiefrijk is, zoals blijkt uit zijn op eigen 
initiatief ondernomen bezoek aan het heiligdom van aṯiratu. De reden 
waarom juist baʿlu het woord neemt is niet bekend. Mogelijk neemt baʿlu, 

124 Zie D.M. clemens (2001, 77).
125 Zie D. Pardee (2000, 232).
126 Zie D. Pardee (2000, 1012).
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mede in het licht van ktu 1.22.ii.26, vaker het woord na een banket.127  
alvorens we echter de reden van het banket zoeken in het voorbereiden 

van de goden op het voorleggen van een verzoek, dienen we een laatste ele-
ment uit de vergelijking van ktu 1.14.iv.40-43 en ktu 1.15.ii.7, 21-23 nader 
te onderzoeken. in de hierboven geboden vergelijking van beide genoemde 
teksten, is ktu.1.15.ii.7 naast ktu 1.14.iv.43 geplaatst. De reden hiervoor is 
het in beide zinnen voorkomende ṯlṯh, dat vertaald is als ‘drievoudige’. J.c. 
de Moor ziet in ṯlṯh uit regel 7 een verwijzing naar de verdeling in drie lagen 
van de ugaritische godenwereld, terwijl e.l. greenstein ṯlṯh vertaalt als ‘a 
third’, waarbij hij deze vertaling wel van een vraagteken voorziet, en niet aan-
geeft op welke wijze deze vertaling binnen de context past.128 Wanneer aan-
genomen wordt dat ṯlṯh verwijst naar de driedeling van de godenwereld, 
dient de vraag beantwoord te worden waarom deze driedeling hier vermeld 
wordt. Mogelijk wordt daarmee aangegeven wat in de regels 9-10 wordt on-
derstreept, namelijk dat alle goden geacht worden aanwezig te zijn. Wanneer 
men uitgaat van een driedeling, blijft de vraag waarom op deze driedeling 
wordt gewezen in deze context. in het vervolg van het plot speelt de driede-
ling geen verdere rol meer. 

De expliciete verwijzing van ilu naar de door kirta gedane gelofte, geeft 
voldoende reden om ṯlṯh eveneens met deze gelofte in verband te brengen. 
hoewel de tekst gebroken is overgeleverd mag worden verondersteld dat 
kirta zijn gelofte nakomt. De syntaxis van ktu 1.15.ii.7 [w] ʿdt . ilm . ṯlṯh laat 
een dergelijke interpretatie toe. g. del olmo lete meldt op grond van zijn on-
derzoek binnen de rituele teksten 168 gevallen waarbij eerst de godheid 
wordt gemeld, en vervolgens het aangeboden offer.129 hoewel binnen de ons 
nu ter beschikking staande teksten geen voorbeelden bekend zijn van de ʿdt 
ilm als mogelijk groepsbegunstigde van een offer, is hier wel te wijzen op ktu 
1.148.9 waar de pḫr ilm wordt genoemd als begunstigde van een offer, even-
eens zonder de prepositie l. het is dus mogelijk in ktu 1.15.ii.7 een vervul-
ling te zien van kirta’s gelofte aan aṯiratu.130 in deze interpretatie van ktu

127 gegevens uit de hebreeuwse bijbel tonen de godenwereld uitsluitend in hun relatie tot JhWh als  
ֹלִהים ִׁשים of סֹוד , ָקָהל Wanneer echter woorden als .ְּבֵני ֵעליֹון of , ְּבֵני ֵאִלים , ְּבֵני ְֶא ֹד  worden gebruikt, kunnen ְק
de goden ook onderling spreken en kunnen ook mensen bij deze bijeenkomsten eventueel meeluisteren. 
Zie e.J. hamori (2008, 118-121). het is niet uit te sluiten dat ugarit een dergelijke terminologische dif-
ferentiatie kende, waarbij mogelijk menselijke participatie en inbreng in wisselende mate mogelijk was. 
De vraag of kirta binnen deze vergadering had mogen spreken is op grond van de beperkte beschik-
baarheid van teksten uit ugarit en de hebreeuwse bijbel niet te beantwoorden. 

128 J.c. de Moor (1987, 205) en e.l. greenstein (1997, 24).
129 g. del olmo lete (2014, 15).
130 g. de. olmo lete doet deze suggestie reeds in 1981, maar voorziet haar van een vraagteken. voor zover 
ik heb kunnen nagaan, is deze suggestie niet verder onderzocht. Zie g. del olmo lete (1981, 258).
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1.15.ii.7 verwijst het suffix naar churraja. helaas is het in ktu 1.14.iv.42 ge-
noemde ṯnh niet bewaard gebleven. aangenomen kan worden dat de uitdruk-
king ṯnh kspm wṯlṯ ḫrṣm uit ktu 1.14.iv.42-43 een stijlfiguur weergeeft. in dat 
geval hoeft een letterlijke herhaling van ‘haar dubbel (gewicht) in zilver, en 
haar drievoudig (gewicht) aan goud’ geen voorwaarde te zijn om de gelofte 
als vervuld te zien.131 De opsomming van de goden uit regel 2-6 is te begrijpen 
als exemplarische opsomming van de goden behorend tot de godenraad, ge-
noemd in regel 7.  

We zien in ktu 1.15.ii.7 een vervulling van de door kirta in aṯiratu’s hei-
ligdom afgelegde gelofte.132 De maaltijd die daarop volgt kan losstaan van de 
vervulling van kirta’s gelofte. De gelofte was blijkens ktu 1.14.iv.41-42 
vooral gericht op het schaken van churraja, terwijl de maaltijd uitloopt op 
de zegen van nageslacht. voor het bijeenhouden van vervulling van de gelofte 
en de maaltijd pleit de reeds hierboven opgemerkte band die in de kirta-le-
gende bestaat tussen de rol van de vrouw en het verkrijgen van nageslacht. 
verder legt ook de rituele tekst ktu 1.119 een nauwe band tussen een ver-
vulling van een gelofte en een maaltijd. om deze band die in ktu 1.119.30-
34 wordt gelegd te illustreren, geven we de genoemde passage weer in een 
indeling in colons. 

 
30        ibr y bʿl . nšqdš . een mannelijk dier133, o baʿlu, zullen wij wij-

den;  
           mḏr bʿl nmlu     een gelofte, baʿlu, zullen wij vervullen. 
31        dkr bʿl . nš[q]dš     een eerstgeborene, o baʿlu, zullen wij  
               [wij]den.  
                
32-33  ḥtp bʿl . nmlu . een ḥtp-offer, baʿlu, zullen wij vervullen; 
           ʿšrt . bʿl . n[ʿ]šr     een banketoffer, baʿlu, zullen wij [be]reiden. 
                
33-34  qdš bʿl .] nʿl . naar het heiligdom van baʿ[lu] zullen wij op-

gaan, 
           ntbt bt [. bʿl] ntlk     het pad naar het huis [van baʿlu] zullen wij  
               gaan. 

131 het gebruik van getallen als stijlfiguur is binnen de hebreeuwse bijbel bekend uit het boek amos. in 
de eerste twee hoofdstukken van dit boek is telkens de figuur drie-vier waar te nemen. in de uitwerking 
van de beschuldigingen wordt echter in veel gevallen slechts één beschuldiging genoemd. 

132 b. Margalit neemt aan dat de gelofte niet is ingelost, maar beargumenteert zijn standpunt helaas niet. 
Zie b. Margalit (1999, 224).

133 g. del olmo lete en J. sanmartín geven aan dat ibr zowel een stier als een hengst kan zijn. g. del olmo 
lete en J. sanmartín (2004, 10).
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het vervullen van een gelofte, zoals genoemd in regel 30, staat geplaatst 
tussen twee colons die beide een offer beschrijven, namelijk een mannelijk 
dier en een eerstgeborene, waarbij voor beide offers de identiteit van het te 
offeren dier onbekend blijft. in het tweede vers treffen we de stam ʿšr aan, 
die ook in ktu 1.15.ii.8 wordt genoemd. ten slotte wordt in het derde vers 
de plaats genoemd waar de gelofte wordt ingelost, en waar het offer wordt 
gebracht.  

ktu 1.119 laat zien dat het inlossen van de toezegging gedaan als gelofte, 
kon worden omgeven door offers als maaltijden voor de goden.134 De maaltijd 
in ktu 1.15.ii.8, door kirta aangeboden aan de vergadering der goden, kan 
worden gezien als een begeleidende handeling bij het nakomen van een ge-
lofte. voor een verband tussen het nakomen van de gelofte en de maaltijd 
voor de goden binnen de kirta-legende, pleit eveneens het terugkeren van 
ṯlṯh in zowel de gelofte die kirta aflegt, als in ktu 1.15.ii.7.  

Met deze observaties is voldoende reden gegeven om te veronderstellen 
dat kirta de gelofte die hij heeft afgelegd, is nagekomen.135 Dat bij de inlossing 
van de gelofte niet aṯiratu zelf nadrukkelijk is genoemd, hoeft geen reden te 
zijn deze als niet vervuld te zien. Zoals we zagen, wordt in de formulering 
van de gelofte door kirta de begunstigde eveneens niet genoemd. 

in paragraaf 5.3.5 zullen we nogmaals ingaan op functie en betekenis van 
de maaltijd die kirta aan de godenraad aanbiedt. We zullen dan de mogelijk-
heid bespreken dat de maaltijd bezien moet worden als onderdeel van een 
huwelijksceremonie.  

 
5.3.4 Aṯiratu en haar rol als voedstergodin 

nu de gelofte is nagekomen, ontstaat er ruimte voor het doen van een ver-
zoek. kirta had churraja als vrouw gekregen, en daarmee was een eind ge-
komen aan de episode die werd ingeleid door de gelofte van kirta, en 
waarmee de uitvoering van de opdracht van ilu voor korte tijd was onder-
broken. De opdracht van ilu aan kirta om een vrouw te halen uit udumu 
was echter een antwoord op kirta’s verdriet om het niet hebben van nage-
slacht. het verzoek dat baʿlu in ktu 1.15.ii.11vv richt tot ilu neemt de oor-

134 J.M. leMon wijst op de bijzondere structuur van de regel ʿšrt bʿl nʿšr, waarbij binnen de colon zelf een 
herhaling van de stam ʿšr plaatsvindt. volgens J.M. leMon is deze regel daarmee onderscheiden van 
de voorafgaande regels en zijn deze eerste te zien als voorbereiding op het banket, en wordt de eigen-
lijke activiteit pas weergegeven in regel 33. Zie J.M. leMon (2005, 388). 

135 anderen geven aan dat kirta kennelijk zijn eed niet heeft gehouden. Zo s.b. Parker (1989, 194), J.c. de 
Moor (1997, 95), e.l. greenstein  (1997, 10) en n. Wyatt (1998, 178). J.c. de Moor merkt op dat kirta ilu 
om een vrouw vraagt en geen zilver en goud, maar aan het eind geen zilver en goud heeft om zijn aan 
aṯiratu gedane eed gestand te doen. e.l. greenstein meent dat kirta zijn aan aṯiratu gedane eed is 
vergeten.
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spronkelijke reden voor kirta’s reis, het krijgen van nageslacht, op. een be-
langrijke stap werd gezet door het verkrijgen van churraja als vrouw, maar 
daarmee is het aanvankelijke gemis nog niet opgeheven. vanuit narratolo-
gisch gezichtspunt wordt de lijn van het eerste plot, de opheffing van het 
gemis van nageslacht, na de onderbreking van kirta’s gelofte, voortgezet.  

aṯiratu wordt genoemd in regel 26, die onderdeel is van ilu’s zegening van 
kirta. Door de lacune in de tekst vanaf ktu 1.15.ii.28 is de zegen in twee 
delen opgesplitst. De zegen loopt door tot ktu 1.15.iii.19. Deze zegen is zorg-
vuldig opgebouwd. ilu begint zijn zegen in ktu 1.15.ii.21. voorafgaand aan 
de zegen geeft de schrijver een samenvatting in de vorm van een tricolon. in 
de eerste en tweede regel van deze inleidende en samenvattende tricolon 
staat het woord brk centraal, dat in de derde regel wordt vervangen door het 
synoniem mr(r). 

het eerste deel van de zegen bestaat uit drie tricola. De eerste tricolon heeft 
evenals de eraan voorafgaande samenvattende tricolon een herhaling van het 
verbum uit de eerste regel in de tweede, waar evenals in de eerste regel aṯt 
wordt gebruikt. De derde regel gebruikt het bij aṯt passende synoniem ġlmt 
(jonkvrouw). in de voorafgaande samenvattende tricolon werd kirta drie-
maal genoemd, waarvan eenmaal aangesproken als ġlm. De tweede tricolon 
noemt churraja driemaal. De eerste twee keer wordt zij aangeduid met aṯt, 
en de derde keer met de vrouwelijke vorm van ġlm, waarmee ilu in regel 20 
aan kirta refereerde. 

het tweede vers van de zegen bestaat eveneens uit een tricolon, nu bijeen-
gehouden door een herhaling van het werkwoord yld in de eerste en laatste 
regel, dat wordt geparafraseerd in de tweede regel.136 in dit vers komen zowel 
churraja voor als kirta. churraja is echter geïmpliceerd in de finiete werk-
woordsvormen, en kirta wordt aangesproken, zoals blijkt uit het gebruik van 
het suffix tweede persoon masculien enkelvoud in de regels 23 en 24. Degene 
die nu met name wordt genoemd is Jaṣṣibu, de zoon, naar wie wordt verwe-
zen in de derde regel als ġlm, zoals eerder in de derde regel van de samen-
vattende tricolon met ġlm aan kirta werd gerefereerd. voor wat betreft het 
subject van de finiete werkwoordsvormen is de tweede tricolon afhankelijk 
van de voorafgaande tricolon. grammaticaal gezien kan worden gesteld dat 
kirta het subject is van de eerste tricolon uit de zegen, waar churraja als ob-
ject wordt vermeld. Dit object uit de eerste tricolon vormt zelf het subject voor 
de verba in de tweede tricolon. 

136 g. del olmo lete neemt regel 25 en 26 samen als vers en aansluitend eveneens de regels 27 en 28 (1981, 
304). e.l. greenstein neemt regel 25 als een zelfstandig monocolon waarop een tricolon bestaande uit 
de regels 26-28 volgt (1997, 25), evenals n. Wyatt (1998, 209). 
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ten slotte volgt er opnieuw een tricolon, dat evenals de tweede tricolon, 
voor het subject van de in deze tricolon genoemde finiete werkwoordsvor-
men afhankelijk is van de voorafgaande tricolon. in de tweede tricolon van 
de zegen is Jaṣṣibu met name het object, dat binnen de laatste tricolon subject 
is van de hier vermelde verba. binnen deze laatste tricolon vinden we een 
herhaling van het werkwoord ynq in zowel de eerste (g-stam) als de derde 
regel (Š-stam), waarmee de opbouw van de tricolon met betrekking tot het 
gebruik van verba gelijk is aan die van de tweede tricolon uit de zegen. in de 
tweede regel wordt ynq geparafraseerd door mṣ(ṣ). reeds bij de vertaling van 
de perikoop werd gewezen op de moeilijkheid bij de vertaling van mšnq of 
het deels te reconstrueren mšnqt. De in dit vers voorafgaande werkwoords-
vormen staan in de derde persoon masculien enkelvoud. De betekenis van 
ynq in de Š-stam als ‘zogen’ is echter moeilijk met een masculiene werk-
woordsvorm te verenigen, waardoor n. Wyatt de betekenis ‘zuigeling’ ver-
onderstelt. Deze betekenis zou echter eerder met een g-stam dan met een 
Š-stam zijn te verbinden. Wanneer men uitgaat van een betekenis als ‘voed-
ster’ kan men regel 28 beschouwen als attributieve bijzin bij btlt uit regel 27. 
een andere optie is om een ellipsis te veronderstellen in regel 28, waardoor 
ṯd btlt parallel staat aan mšqnt. Wanneer we letten op de opbouw van de vier 
tricola die telkens eenzelfde subject van de werkwoordsvormen hebben in 
alle drie regels, lijkt het voor de hand te liggen in regel 28 uit te gaan van een 
ellipsis voor wat het werkwoord betreft en uit te gaan van een parallellisme 
tussen ṯd btlt en mšnqt.137 

in onderstaand schema geven we de opbouw van de door ilu uitgespro-
ken zegen weer. Daarbij geven we in de linker kolom de ugaritische tekst, 
waarbij de eerste regels van de verzen links beginnen, terwijl de volgende 
bij dit vers horende zinnen iets naar rechts zijn verschoven. ten slotte heb 
ik enkele hier boven genoemde karakteristieken van de ingedeelde verzen 

137 binnen de vier onderscheiden tricola in de zegening van kirta is dit de enige regel waarin sprake is 
van ellipsis. Met het gebruik van deze stijlfiguur wordt daarmee de zorgvuldig gebalanceerde opbouw 
doorbroken. naar de reden van het gebruik van ellipsis op deze plaats is, mede door het onleesbaar 
zijn van het vervolg van regel 28, slechts te gissen. Wel wijs ik op de paranomastisch gebruikte infini-
tivus absolutus uit regel 18. het lijkt mij niet ondenkbaar dat het dubbel gebruik van het werkwoord 
brk in regel 18 op chiastische wijze gecompenseerd wordt aan het eind door het gebruik van een ellipsis. 
op deze wijze zou de zegening van ilu een bijzonder afgebakend geheel vormen. Meer onderzoek op 
het punt van opbouw van teksteenheden binnen het ugaritisch is nodig om met zekerheid te kunnen 
stellen dat een dubbel gebruik van een woord of stam met een later optredend ellipsis daadwerkelijk 
een afbakening van een eenheid kunnen zijn. 
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rechts door middel van een enkel kernwoord aangeduid.138 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met de opbouw van de vier tricola heeft de schrijver ervoor gekozen de eerste 
twee tricola eenzelfde structuur te geven en een gewijzigde structuur te ge-
bruiken voor de laatste twee tricola. binnen de eerste twee tricola staan de 
ouders centraal, terwijl in de laatste twee tricola de blik verschuift naar één 
specifiek genoemde nakomeling: Jaṣṣibu.  

aṯiratu wordt in de vierde tricolon bij name genoemd in samenhang met 
haar melk, die kennelijk nodig werd geacht voor de kleine Jaṣṣibu. aṯiratu 
vormt op grammaticaal niveau geen handelend subject, maar wordt als ge-
nitivisch attribuut genoemd binnen het object van het werkwoord ynq. Met 
deze constatering stellen we vast dat aṯiratu althans in deze tekst geen acteur 
op het niveau van het plot is. Ze dient slechts ter nadere kwalificatie van de 
melk die Jaṣṣibu zal drinken. aṯiratu kan hooguit als een geïmpliceerd acteur 
worden gezien in deze zegen. van een voedsterrol voor aṯiratu is binnen de 
ugaritische teksten overigens eveneens sprake in ktu 1.23.24. ook in deze 
tekst wordt aṯiratu slechts als genitivisch attribuut genoemd.139 

138 ik beperk mij hier tot de opbouw van de tekst zoals deze in zijn huidige vorm voor ons ligt en doe 
geen uitspraak over een eventuele ontstaansgeschiedenis. n. Wyatt meent dat ilimilku gebruik heeft 
gemaakt van een zegenformule, mogelijk genomen uit een intronisatieliturgie, en deze heeft gebruikt 
om het orakel, namelijk de aankondiging van de geboorten, een plaats te geven. in zijn optiek is het 
opheffen van de beker door ilu een standaard formule die zegen aanduidt, en is de aankondiging van 
de geboorten er aan toegevoegd. hoewel het een interessante gedachte is, draagt zij weinig aan voor 
de beantwoording van de vraag of, en zo ja, op welke wijze aṯiratu in deze perikoop acteur is. 
Zie n. Wyatt (2007, 493).

139 Zie voor ktu 1.23.23-27 paragraaf 3.3.2.2.
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in het tweede gedeelte van de zegen wordt eveneens gebruik gemaakt van 
de tricolon. De eerste tricolon omvat ktu 1.15.iii.2-5. De tweede tricolon 
wordt gevormd door ktu 1.15.iii.13-15. in beide tricola wordt kirta aange-
sproken en gezegd dat hij zeer verheven zal zijn. De eerste tricolon wordt ge-
volgd door een monocolon met de belofte dat zijn vrouw spoedig dochters 
zal baren. na de tweede tricolon volgt een monocolon waarin kirta wordt 
meegedeeld dat de jongste van zijn dochters het eerstgeboorterecht van ilu 
zal ontvangen. De regels 7-12 bevatten zes mededelingen van de geboorte 
van telkens een dochter. Doordat de regels aan het eind onleesbaar zijn, is het 
niet mogelijk om te bepalen of deze zijn ingedeeld in twee tricola of op een 
andere wijze zijn opgebouwd. Met betrekking tot aṯiratu levert het tweede 
deel van de zegen geen nieuwe informatie op.  

 
5.3.5 Huwelijksceremonie of nakomen van een gelofte? 

in paragraaf 5.3.3 gaven we aan de maaltijd, zoals deze wordt beschreven in 
ktu 1.15.ii, te zien als begeleidend bij het kirta’s nakomen van zijn gelofte, 
en tevens als begeleidend, of voorbereidend, element bij het doen van een 
verzoek. voordat we definitieve conclusies trekken over de bijdrage van ktu 
1.15.ii aan het plot van de kirta-legende, dienen we nog een andere mogelijke 
interpretatie van de hier beschreven episode te bespreken. s.b. Parker en D.M. 
clemens interpreteren ktu 1.15.ii als een ritueel van een huwelijkssluiting 
met bijbehorende zegen. Parker wijst op het episch-mythische karakter van 
deze tekst waardoor ten opzichte van menselijke huwelijkssluitingen enkele 
wijzigingen zijn aangebracht. Zo veronderstelt hij op het menselijk niveau 
een huwelijkszegen die wordt uitgesproken door de vader van de bruidegom. 
Deze zegen vindt weerklank in de zegen die door de samengekomen mensen 
wordt uitgesproken. op het episch-mythische niveau is het ilu die als vader 
van de bruidegom kirta, de geboorte van nageslacht als belofte kan toezeg-
gen, terwijl op menselijk niveau vooral de geboorte als wens zal zijn meege-
geven. ilu kan als godheid het aantal kinderen noemen en zelfs de naam van 
één van hen meedelen, iets wat op menselijk niveau niet mogelijk is. tenslotte 
zou ook de poëtische vorm van de zegen kunnen wijzen op goddelijke oor-
sprong in tegenstelling tot de menselijke wens die mogelijk op minder artis-
tieke wijze zal zijn geuit.140  

D.M. clemens gaat net als s.b. Parker uit van een huwelijksscène voor ktu 
1.15.ii. clemens vergelijkt enkele vaste elementen binnen een huwelijksbe-
schrijving in het oude nabije oosten met de tekst uit ugarit. in zijn optiek 

140 s.b. Parker (1989, 87-98). overigens maakt Parker door het gebruik van aanhalingstekens duidelijk dat 
ilu niet zonder meer ‘vader van kirta’ genoemd kan worden, maar eerder optreedt als vader.
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zijn in de huwelijksscènes de volgende hoofdelementen aanwezig: voorzie-
ning voor de bruid en het ritueel van vereniging. het eerste element bestaat 
uit zowel de bruidsschat als bruidsprijs. het tweede wordt gevormd door 
een ceremoniële vereniging waarbij te denken valt aan het parfumeren van 
bruidegom en bruid, een sociale vereniging, gesymboliseerd onder meer in 
een maaltijd, gevolgd door een seksuele vereniging. voor wat de teksten uit 
ugarit betreft zijn in clemens’ optiek de volgende elementen aanwezig: voor-
ziening voor de bruid, ceremoniële vereniging, een maaltijd en ten slotte mo-
gelijk een seksuele vereniging.141 

De ceremoniële vereniging van bruidegom en bruid vindt, aldus D.M. cle-
mens, plaats door middel van versierselen als kleding en sieraden waarmee 
de bruid wordt aangekleed. hoewel clemens voorbeelden noemt uit onder 
meer de hebreeuwse bijbel,142 noemt hij helaas geen enkele tekst uit ugarit. 
niet kan worden uitgesloten dat de beschrijving van een ceremoniële vereni-
ging in de ons ontbrekende regels voorafgaand aan ktu 1.15.ii werd gege-
ven.  

De maaltijd, als mogelijk element uit een beschrijving van een huwelijks-
scène in het oude nabije oosten, is nadrukkelijk wel in de tekst terug te vin-
den. er is sprake van een uitnodiging, ʿšr, en het bereiden van voedsel voor 
de gasten, št.143 ook de beker die kennelijk voorhanden is wanneer ilu kirta 
zegent, lijkt in samenhang met de genoemde werkwoorden een maaltijd in

141 D.M. clemens (2001, 903-905). clemens wijst op teksten uit de hebreeuwse bijbel waarin, in al dan 
niet verhullende termen, seksuele vereniging tussen bruid en bruidegom is aangeduid. clemens noemt 
genesis 24.67 en 29.23, hooglied 1.16, en verwijst vergelijkenderwijs naar ezechiël 16.8-34. voor wat 
betreft ugarit verwijst hij vragenderwijs naar ktu 1.24.22. Zie D.M. clemens (2001, 904, voetnoot 1327). 
r.e. Murphy wijst een specifieke invulling van hooglied 1.16 als directe verwijzing naar het huwe-
lijksbed van de hand en meent dat het om een algemene aanduiding van intimiteit gaat. Zie r.e. Mur-
phy (1990). D. garrett neemt aan dat de verwijzing naar het groene bed een aanduiding is dat de tijd 
van seksueel genot spoedig zal aanbreken. Zie D. garrett (2004, 147). buiten de directe beschrijvingen 
van seksuele vereniging van bruid en bruidegom in genesis 24.67 en 29.23, zijn de overige door D.M. 
clemens genoemde voorbeelden, blijkens de uiteenlopende verklaringen, niet een ondubbelzinnig be-
wijs voor de stelling van D.M. clemens dat beschrijving van seksuele vereniging een vast onderdeel 
vormde van een beschrijving van een huwelijksceremonie in het oude nabije oosten. clemens zelf 
nuanceert zijn stelling door op te merken dat de door hem onderscheiden elementen ten minste impli-
ciet aanwezig geacht mogen worden. naar mijn inzicht is het, althans op grond van de door clemens 
genoemde voorbeelden, niet goed mogelijk seksuele vereniging te zien als een vast onderdeel van een 
huwelijksbeschrijving. Daarvoor zijn overtuigender bewijzen nodig. 

142 D.M. clemens noemt als voorbeeld van vermelding van aromaten onder andere Psalmen 45.9-10 en 
14-15, hooglied 1.12-14, 4.10-16, 5.1 en 5, 7.9 en 13, en esther 2.12; als voorbeeld van kleding hooglied 
4.1 en 3, 6.7, 7.1, Jesaja 49.18, 61.10; als voorbeeld van juwelen noemt D.M. clemens nog hooglied 1.10-
11, 4.4 en 9, 7.1. Zie D.M. clemens (2001, 903, noot 1325).

143 Zie voor de betekenis van deze werkwoorden de opmerkingen bij de vertaling van ktu 1.15.ii in pa-
ragraaf 5.3.2.
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deze tekst te suggereren.144 een mogelijke beschrijving van seksuele eenheid 
ontbreekt in de ons ter beschikking staande tekst ktu 1.15.ii.145 

De door D.M. clemens aangeduide voorziening voor de bruid is mogelijk 
in regel 7 terug te vinden. Daar immers wordt gesproken over het geven van 
een drievoudig gewicht. De naam van de begunstigde is in de tekst niet terug 
te vinden. niet ondenkbaar is dat de begunstigde ongenoemd is gebleven. 
Mogelijk zullen de hoorders uit het toenmalig ugarit mede door het hun ter 
beschikking staande ‘script’ geweten hebben voor wie de goederen bestemd 
waren. anderzijds is het ook mogelijk dat de slechte staat van de kleitablet 
lezing van de naam van de begunstigde onmogelijk heeft gemaakt. t.M. 
lemos laat op grond van cultureel-historisch en sociologisch onderzoek zien 
dat er twee kandidaten zijn voor de ontvangst van de goederen bij een hu-
welijkssluiting: de familie van de bruid en de bruid zelf. t.M. lemos conclu-
deert dat de begunstigde van de goederen samenhangt met de aard van de 
maatschappij. Daar waar sprake is van een zelfvoorzienende maatschappij 
worden goederen collectief beheerd, en wordt een bruidsschat door de familie 
van de bruidegom geschonken aan de familie van de bruid. Waar echter 
sprake is van een meer gestratificeerde maatschappij worden goederen indi-
vidueel beheert en schenkt men de bruidsschat direct aan de bruid.146 Men 
mag aannemen dat de kirta-legende een gestratificeerde (sector van de) maat-
schappij reflecteert, waardoor in lemos’ optiek churraja de begunstigde van 
de vermelde goederen zal zijn geweest.  

er zijn elementen in ktu 1.15.ii die wijzen op een beschrijving van een hu-
welijksscène. er is te wijzen op de maaltijd en mogelijk ook een voorziening 
voor de bruid, elementen die D.M. clemens noemt als onderdelen van een 
huwelijksbeschrijving in teksten uit ugarit. naast het verdisconteren van 
deze overeenkomsten, dienen we ook te letten op de verschillen. Meerdere 

144 ook in ktu 1.18.iv.14-16 wordt een maaltijd (št ṯrm) mogelijk verbonden met een bruiloft. van belang 
is hierbij de vertaling van ʿrs, dat zowel ‘verblijden’ als ook ‘een huwelijksfeest geven’ kan betekenen. 
voor ʿrs, zie g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 185).

145 Zie ook mijn opmerking in voetnoot 141. als aanvulling op de hiervoor genoemde voetnoot, dient te 
worden vermeld dat D.M. clemens voor wat de door hem voor ugarit veronderstelde beschrijving 
van seksuele eenwording tussen bruid en bruidegom in een beschrijving van een huwelijksceremonie 
wijst op rs 24.291, waar gesproken wordt over een bereiding van een bed (ʿrš). D. Pardee wijst een in-
terpretatie van rs 24.291 als beschrijving van een incubatie of hieros gamos van de hand op grond van 
gebrek aan verder bewijs en merkt op dat iedere interpretatie door gebrek aan kennis van de hier be-
schreven liturgie, niet meer is dan pure speculatie. Zie D. Pardee (2002, 96-97). Daarnaast wijst D.M. 
clemens op ktu 1.23 waarin ilu twee godinnen bevrucht. De vraag is of deze tekst in verband kan 
worden gebracht met een huwelijksbeschrijving, zoals D.M. clemens wil. t.J. lewis laat zien dat over 
de interpretatie en classificering van deze tekst geen spoor van overeenstemming is te vinden. Zie t.J. 
lewis (1997, 205-207). opnieuw blijkt de stelling van D.M. clemens dat een beschrijving van seksuele 
eenheid een vaststaand onderdeel vormt van een huwelijksbeschrijving open te staan voor discussie.

146 t.M. lemos (2010).
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elementen die volgens clemens horen bij een beschrijving van een huwelijks-
scène ontbreken. bij kirta is binnen de ons bekende tekst geen spoor te vinden 
van een ceremoniële vereniging tussen bruidegom en bruid. Daarnaast is in 
de tekst geen expliciete of impliciete verwijzing naar een seksuele vereniging 
tussen de huwelijkspartners te vinden.  

bij de beantwoording van de vraag of ktu 1.15.ii.1-iii.19 een beschrijving 
geeft van een huwelijksceremonie, dienen we ook de zegen nader te analy-
seren.147 binnen de zegen wordt de naam aṯiratu vermeld. s.b. Parker wijst 
op het voorkomen van vrouwennamen binnen de door hem als huwelijksze-
gen omschreven zegenwens aan boöz in ruth 4. Deze namen duiden in zijn 
optiek voorouders aan die voor talrijk nageslacht hebben gezorgd.148 De mel-
ding van aṯiratu in de door ilu uitgesproken kinderzegen zou dan eveneens 
een verwijzing kunnen zijn naar een voormoeder die voor talrijk nageslacht 
heeft zorg gedragen, zoals s.b. Parker wil, of zich kon inzetten voor onvrucht-
bare of kinderloze vrouwen. teksten als ktu 1.4.iv.51 en ktu 1.4.v.1-2 be-
noemen de goden als zonen van aṯiratu. Daarnaast kan hier gewezen worden 
op het epitheton qnyt ilm, dat eveneens wijst op een moederrol van aṯiratu.149 
Wel dient te worden opgemerkt dat binnen de mij bekende teksten uit ugarit 
geen voorbeelden te vinden zijn van aṯiratu als voorspraak voor onvrucht-
bare of kinderloze vrouwen. 

hoewel een interpretatie waarbij de vermelding van aṯiratu mede door 
vergelijking met de zegen uit ruth 4 wordt gezien als een verwijzing naar 
een voorouder die voor nageslacht heeft gezorgd, niet is uit te sluiten, moet 
wel gewezen worden op een enkel verschil tussen de zegen uit ruth 4 en de 
zegen van ilu waar het de vermelding van aṯiratu betreft. Zo zijn de voorou-
ders rachel en lea subject van een werkwoord, terwijl op linguïstisch niveau 
aṯiratu in ilu’s zegen geen subject bij een werkwoord is, maar slechts als ge-
nitivisch attribuut binnen het object van het werkwoord ynq voorkomt. Deze 
observatie brengt ons ertoe de melding van aṯiratu binnen de door ilu uitge-
sproken zegen niet te interpreteren in het licht van ruth 4.  

voor een interpretatie van de vermelding van aṯiratu in ktu 1.15.ii.26 is 
het passender te wijzen op ktu 1.23.54, waar de vermelding van aṯiratu in 
het kader staat van het vaststellen van de status van de pasgeborenen.150 ktu 
1.23 laat zien hoe ilu de pasgeborenen een plaats geeft binnen het godengezin 

147 s.b. Parker wijst op overeenkomsten tussen de zegen die kirta krijgt en de zegen die boöz krijgt volgens 
ruth 4.11-12. Zie s.b. Parker (1989, 91-98).

148 s.b. Parker wordt in zijn visie op de reden van de vermelding van rachel en lea in de zegen uit het 
boek ruth gevolgd door k. nielsen. Zie k. nielsen (1997, 91).

149 Zie verder ook de paragrafen 3.4 en 3.6.
150 Zie voor deze interpretatie van ktu 1.23.54 paragraaf 3.3.1.4.
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en ze daarmee ook een goddelijke status verleent. Wanneer we nu de blik 
verleggen naar de kirta-legende, merken we op dat ilu nadrukkelijk één van 
de nakomelingen van kirta en churraja noemt en deze een status geeft als 
behorend bij de goden.151 De nakomeling van kirta krijgen een goddelijke 
status. hij is immers door aṯiratu gevoed.152  

ktu 1.15.ii.1 tot ktu 1.15.iii.19 meldt elementen die gerelateerd kunnen 
worden aan huwelijkssluitingen in het oude nabije oosten. hoewel niet alle 
elementen voor een beschrijving van een huwelijksceremonie in ugarit aan-
wezig zijn in de tekst, kan de maaltijd onderdeel zijn geweest van een huwe-
lijksvoltrekking. op de maaltijd volgt de kinderzegen. in de ugaritische 
epische tekst ktu 1.17.i.34-48 volgt een kinderzegen na een maaltijd. in re-
latie tot de kinderzegen is de maaltijd te zien als een begeleidend element bij 
het doen van een verzoek. 

 
5.3.6 De rol van de maaltijd en de zegen in het plot van KTU 1.14.II.1-III.19 

in paragraaf 5.3.3 namen we aan dat ktu 1.15.ii-iii.19 een beschrijving is van 
een maaltijd als begeleidende gebeurtenis bij het inlossen van kirta’s gelofte. 
De interpretatie van de maaltijd als begeleidend moment bij het nakomen 
van de door kirta gedane gelofte is binnen het plot mede aangegeven door 
herhaling van het taalveld dat bij het afleggen van de gelofte reeds gebezigd 
werd.153 

in paragraaf 5.3.5 concludeerden we dat de maaltijd als onderdeel van een 
huwelijksceremonie kan worden gezien. De zegen die ilu aan kirta meegeeft, 
belooft hem nakomelingen. De analyse van de zegen zelf in paragraaf 5.3.4 
sluit aan bij deze visie. De maaltijd, zoals beschreven in ktu 1.15.ii, kan geïn-
terpreteerd worden als voorbereiding op het doen van een verzoek. in het 
licht van de betaling van de bruidsprijs, is zij te zien als onderdeel van de hu-
welijksceremonie. 

op het niveau van het plot heeft de maaltijd een dubbele functie. enerzijds 
rondt het de episode af die is begonnen met de gelofte die kirta aflegde in 
het heiligdom van aṯiratu. tegelijkertijd opent de maaltijd het plot naar een 

151 hoewel een analyse van Jaṣṣibu als acteur binnen de kirta-legende buiten de doelstelling van deze 
studie valt, kan een enkele opmerking die de interpretatie ondersteunt zoals deze boven wordt gegeven 
van ktu 1.15.iii.26-27, niet ontbreken. Jaṣṣibu wordt twee maal binnen de kirta-legende in verband 
gebracht met het regeren van het land. Zo wordt in een helaas gebroken ktu 1.15.v in de regels 20-22 
gesproken over de dood van kirta en diens opvolging door Jaṣṣibu. aan het eind van de legende (ktu 
1.16.vi.39-53) komt Jaṣṣibu voor als degene die zijn vader oproept af te treden en zijn regeerambt af te 
staan aan hemzelf. De regels 20-22 lijken op een dergelijke ontwikkeling binnen het plot vooruit te 
lopen door te refereren aan een goddelijke status van Jaṣṣibu.

152 Zie voor de betekenis van ktu 1.15.ii.26 op het niveau van het verhaal paragraaf 5.8.
153 Zie paragraaf 5.3.3.
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nieuwe ontwikkeling, namelijk het doen van een verzoek en de daarop vol-
gende kinderzegen die ilu aan kirta meegeeft. Met de maaltijd is daarmee 
ook de draad weer opgepakt uit het begin van de kirta-legende, namelijk kir-
ta’s klacht over het niet hebben van nageslacht. 

binnen de maaltijd is de rol van aṯiratu uitermate beperkt. haar naam 
wordt bij het beschrijven van het inlossen van de gelofte door kirta niet ge-
noemd, terwijl ze, zoals we zagen, wel mag worden verondersteld aanwezig 
te zijn geweest bij de vergadering van de goden uit ugarit. De zegen die ilu 
kirta meegeeft, noemt aṯiratu als geïmpliceerd acteur op het niveau van het 
plot. het noemen van haar naam heeft betekenis bij het vaststellen van de 
goddelijke status van één van de nakomelingen van kirta en churraja.  

binnen de verhaallijn, die loopt van kirta’s klacht naar de belofte van ver-
vulling van zijn kinderwens, is aṯiratu als acteur ingevoerd door kirta zelf. De 
maaltijd sluit de fase van het plot waarin aṯiratu een rol speelde af en herneemt 
de situatie van het begin van de legende waarin ilu en kirta de acteurs zijn. De 
melding van aṯiratu als genetivisch attribuut binnen de door ilu uitgesproken 
zegen, bereidt de hoorder/lezer voor op een rol voor aṯiratu in het vervolg van 
de ontwikkeling van het plot. in de zienswijze van ilu zal haar rol beperkt zijn 
tot een bijrol.154 Deze in de ogen van ilu gelimiteerde rol voor aṯiratu blijkt 
eveneens uit de woorden die ilu tot kirta spreekt in ktu 1.15.ii.21-23. ilu ge-
bruikt de woorden die kirta in het heiligdom van aṯiratu tot de godin heeft 
gesproken, maar laat daarbij iedere referentie aan de godin weg. in ilu’s optiek 
is aṯiratu’s rol een andere dan de rol die haar door kirta is toegedacht. 

 

5.4 KTU 1.15.III.25-30 
5.4.1 Afbakening van de tekst 

in ktu 1.15.iii.17-19 wordt meegedeeld hoe de goden, nadat ze hun zegen 
aan kirta hebben gegeven, vertrekken naar hun woningen. na hun vertrek 
wordt verteld dat churraja kinderen baart. Daarmee is ilu zijn belofte aan 
kirta nagekomen. Met betrekking tot de ontwikkeling van het plot richt de 
tekst de aandacht van de lezer en/of hoorder op churraja, wat mede blijkt 
uit het feit dat churraja in de regels 20 en 21 op grammaticaal niveau het sub-

154 Deze opmerking verlaat voor een deel het niveau van het plot en begeeft zich reeds op het terrein van 
focalisatie, dat verderop in dit hoofdstuk met betrekking tot de karakterisering van aṯiratu binnen de 
kirta-legende zal worden uitgewerkt. een scherpe scheiding tussen een beschrijving van het plot en 
focalisatie is niet altijd vol te houden. beide krijgen immers vorm door de tekst zoals deze is opge-
schreven. De reden om hier een enkele opmerking te maken in de richting van focalisatie is dat ze in 
deze paragraaf in samenhang met de lijnen binnen het plot goed kan worden begrepen. Dit punt later 
oppakken zou onnodig veel tekst vereisen.
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ject van de werkwoorden is. vanaf regel 25 is aṯiratu de hoofdpersoon.155 De 
tekst als zodanig meldt slechts aṯiratu zelf. We mogen er echter vanuit gaan 
dat anderen aanwezig zullen zijn geweest, al kan de identiteit van de aanwe-
zigen niet nader worden vastgesteld.156  

het eind van de perikoop wordt bepaald door een lacune van mogelijk 7 
regels aan het eind van de kolom. Wanneer kolom iv na de lacune van enkele 
regels verdergaat, spreekt kirta tot churraja. 

 
5.4.2 Tekst, vertaling en linguïstische opmerkingen 
 
1.15.iii.25    w tḫss . aṯrt                     en aṯiratu herinnerde zich 
1.15.iii.26    ndrh . w ilt . d[xx]          zijna gelofte, en de godin […]b 

1.15.iii.27    w tšu . gh . w [tṣḥ]         Zij verhief haar stem en [riep uit:] 
1.15.iii.28    ph mʿ . ap . k[rt . ṯʿ]157       Ziec toch, …d aie ki[rta, de edele]  
1.15.iii.29    u ṯn . ndr[m . xxxxx]158   of laat hij [zijn] gelofte opnieuw doenf? 
1.15.iii.30    apr . idt[ xxxxx]             ik zal breken —- [——] 
 

a. het suffix h is hier als een masculien suffix enkelvoud genomen. een vrou-
welijk suffix kan niet worden uitgesloten. echter, het voorkomen van de 

155 t.W. cartledge meent dat aṯiratu reeds het subject is van tdr uit regel 23. in zijn optiek kan deze vorm 
niet anders zijn dan derde persoon femininum enkelvoud. Daarmee wijst hij tevens vertalingen waarbij 
de goden uit de voorafgaande regels als subject worden genomen van tdr van de hand. een plurale 
vorm zou, aldus cartledge, tdrn zijn geweest. het argument van cartledge wordt tegengesproken door 
D. sivan, die op grond van onderzoek van a.f. rainey, aangeeft dat binnen het ugaritisch het preteri-
tum van de indicatieve modus korte vormen gebruikte, en plurale werkwoordsvormen had zonder n. 
Passieve vertaling van tdr, zoals e.l. greenstein geeft, dienen volgens J. berlinerblau te worden afge-
wezen met het argument dat een passieve g-stam binnen het ugaritisch onbekend is. De vorm tdr kan 
het best worden uitgelegd als derde persoon masculinum pluraal, met de goden uit regel 17 als geïm-
pliceerd subject. terecht neemt g. del olmo lete de regels 17-24 als een perikoop, waarin de vervulling 
van de door ilu en de goden gegeven zegen centraal staat. aṯiratu is samen met de andere goden het 
subject zijn van tdr. in regel 25 wordt zij nadrukkelijk als subject genoemd. Juist daarom beginnen we 
de perikoop bij regel 25. Zie t.W. cartledge (1992, 112), D. sivan (2001, 99), e.l. greenstein (1997, 26) 
en J. berlinerblau (1996, 160-161, voetnoot 27).

156 Zie voor een verantwoording van mijn visie dat er andere acteurs aanwezig geweest zullen zijn met 
name paragraaf 5.4.3.3.

157 ktu3 reconstrueert hier de naam van kirta en vult ṯʿ aan, ‘de edele’. Deze reconstructie en aanvulling 
zijn in algemeen gevolgd in de bekende vertalingen. Zie J.c. de Moor (1987, 208) en e.l. greenstein 
(1997). De aanvulling is wat ruimte op de kleitablet betreft niet onmogelijk, al is de ruimte hiervoor 
wel beperkt. g. del olmo lete lijkt, blijkens zijn vertaling, te kiezen voor een aanvulling ypr. Deze aan-
vulling zou een parallelisme betekenen tussen ypr ‘verbreekt hij’ uit regel 28, uṯn ‘verandert hij’ uit 
regel 29 en apr ‘ik zal verbreken’ uit regel 30. De voor deze reconstructie benodigde ruimte lijkt blijkens 
de foto isf_Do_17515/isf_Pin_1k15e10 niet te kunnen worden gegeven. 

158 van de r uit ndr is slechts de bovenste linker indruk zichtbaar. De foto’s isf_Do _17515/ 
isf_Pin_1k15e10 en isf _Do_17517/isf_Pin_1k15P10 laten zien dat er wel voldoende ruimte is om 
een h aan te vullen. t. binger kiest ervoor om een m aan te vullen. Zo ook ktu3. Zie voor een bespreking 
van deze optie voetnoot 176.

246  |  De voorstelling van de godin Aṯiratu in de Ugaritische alfabetische teksten

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 246



naam kirta in regel 28, en de uit ktu 1.14.iv.38-41 bekende gelofte van 
kirta, afgelegd in het heiligdom van aṯiratu, zijn voldoende reden om in 
deze context het suffix als mannelijk te lezen.  

b. het is heel goed mogelijk uit te gaan van een parallel woord aan ndrh uit 
de voorgaande regel. Wel veronderstelt dit een ellipsis wanneer het gaat 
om een werkwoordsvorm, en een parallellisme tussen aṯrt en ilt. een con-
creet voorstel voor aanvulling laat ik hier achterwege. De tekst zoals deze 
nu ons bekend is, levert ook zonder aanvulling een begrijpelijke tekst op. 

c. ph lezen we als imperativus van phy. voor een imperativus pleit ook het 
erop volgende mʿ, dat als partikel volgt op imperativi.159 

d. een werkwoordsvorm ontbreekt door de gebroken staat van de tablet. 
Wanneer we uitgaan van parallellisme met de volgende regel is er mogelijk 
een verbum in de optatieve modus te veronderstellen. een passend voor-
stel is nog niet gevonden. Zie voor de mogelijke modus van het ontbre-
kende verbum de opmerking bij de vertaling van ṯn uit regel 29, en verder 
paragraaf 5.4.3. overigens blijft ook de aard van het veronderstelde paral-
lellisme onduidelijk. het is mogelijk uit te gaan van een synoniem paral-
lellisme, maar evenzeer van een antithetisch parallellisme. het in regel 29 
gebruikte u kan als interrogativum zowel een disjunctieve als aanvullende 
betekenis hebben.160 Door het afbreken van de tekst is het onmogelijk te be-
palen welke functie het interrogativum u op deze plaatst in de tekst zal 
hebben gehad.  

e. naar aanleiding van ktu 1.16.i maken J.c. de Moor en k. spronk erop at-
tent dat de partikels ap, i, en u het wenen van de kinderen over de ziekte 
en de mogelijk daaropvolgende dood van hun vader weergeven.161  

f. De vertaling van deze regel is uiterst gecompliceerd. ṯn kan gezien worden 
als het telwoord ‘twee’.162 De vraag is echter of er over twee geloften wordt 
gesproken in de kirta-legende. ṯn kan ook als werkwoordsvorm worden 
gezien. Wanneer we uitgaan van een werkwoordsvorm kan ṯn zowel par-
ticipium als finiete werkwoordsvorm zijn. Daarnaast kan ṯn als finiete 
werkwoordsvorm in het perfectum zowel de indicatieve als de optatieve 
modus weergeven.163 e.l. greenstein lijkt met zijn vertaling ‘is reciting’ te 
denken aan een participium, een lezing die – zoals blijkt uit zijn voetnoot 
78 – D. Pardee hem heeft gesuggereerd.164 n. Wyatt leest ṯn als perfectum 

159 Zie D. sivan (2001, 194).
160 J. tropper (2012, 293).
161 J.c. de Moor en k. spronk (1982, 181).
162 Zo J.c. de Moor (1987, 208).
163 D. sivan (2001, 98).
164 e.l. greenstein (1997, 27).
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en vertaalt als vraag ‘has … the [king] altered his vow?’.165 g. del olmo 
lete denkt aan een perfectum met toekomstige betekenis en vertaalt regel 
29-30 als ‘¿es que Kirta [va a romper] o cambiar su voto [el rey]?’166 
naast gebrek aan consensus over de grammaticale vorm, is er onduidelijk-
heid over de betekenis van ṯny. g. del olmo lete en J. sanmartín kiezen 
voor een betekenis als ‘herhalen’, tegenover Del olmo lete’s eerdere ver-
taling als ‘veranderen’. in het algemeen kan worden gesteld dat recentere 
vertalingen kiezen voor de betekenis ‘voor de tweede keer doen’, of ‘her-
halen’. voor wat betreft het verwante hebreeuwse 167ׁשנה worden beide  
betekenissen, gerelateerd aan twee onderscheiden woordstammen, gevon-
den. in spreuken 17.9 komt ׁשנה (ii) in combinatie met ָּדָבר voor in de bete-
kenis ‘een zaak opnieuw oppakken’, ‘er op terugkomen’.168 het object van 
 ׁשנה Zonder prepositie komt .ב wordt voorafgegaan door de prepositie ׁשנה
(i) (pi.) voor in onder meer Psalmen 89.35, waar het de betekenis heeft ‘een 
gedane toezegging intrekken’ of ‘wijzigen’.169  
De onduidelijkheid over de exacte betekenis van ṯny wordt mede gevoed 
door onzekerheid met betrekking tot de boodschap die de door aṯiratu ge-
sproken woorden bevatten. Wanneer gekozen wordt voor een betekenis 
als ‘herhalen’, komt de vraag op hoe een gelofte herhaald kan worden, 
nadat mogelijk kirta, althans in aṯiratu’s optiek, al in gebreke is gebleven. 
een betekenis als ‘veranderen’ zou gemakkelijker te begrijpen zijn, maar 
lijkt niet passend bij ṯny. in de vertaling kies ik voor ‘opnieuw doen’ en in 
paragraaf 5.4.3 zal ik nagaan wat aṯiratu daarmee wil zeggen.  
De vorm ṯn lees ik als een perfectum met optatieve betekenis.170 

165 n. Wyatt (1998, 212).
166 g. del olmo lete (1981, 305).
167 verwantschap tussen het ugaritische ṯny en het hebreeuwse ׁשנה wordt ontkend door D. Pardee, die 
uitgaat van een relatie tussen ṯny en ṯn ‘twee’ en uitsluitend ‘herhalen’ als betekenis heeft. in zijn optiek 
is het mogelijk dat er binnen regel 29 gevraagd werd naar de oorspronkelijke eed of een mogelijke ver-
bale herhaling van deze eed op het moment dat deze vervuld had moeten worden. l. koehler en W. 
baumgartner, evenals g. del olmo lete en J. sanmartín, gaan wel uit van genoemd verwantschap en 
relateren ṯny aan ׁשנה (ii). Zie D. Pardee (1997c, 338, voetnoot 53), l. koehler en W. baumgartner (1994-
2000, 1598) en g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 924).

168 Zie o. Plöger (1984, 198). Deze suggestie wordt ook genoemd door l. koehler en W. baumgartner 
(1994-2000, 1598).

169 t. kronholm merkt op dat in het hebreeuws ׁשנה twee oude semitische stammen zijn samengevallen, 
ṯny en šnw, of dat, mede door de nauw aan elkaar verwante betekenissen van beide stammen, zich de 
ene stam uit de andere ontwikkeld heeft. Deze ontwikkeling zou zich moeten hebben voorgedaan nog 
voor de verschuiving van ṯ naar š. t. kronholm (1994, 319). een dergelijk proces zou kunnen inhouden 
dat beide gesignaleerde betekenissen ‘herhalen’ of ‘veranderen’ niet te sterk gescheiden kunnen wor-
den.

170 voor een optatieve betekenis van het perfectum in het ugaritisch, zie M.s. smith (1995, 796-797). Zie 
verder ook J. tropper, die overigens ervoor kiest te spreken van een suffixconjugatie met volitive nu-
ance. J. tropper (2012, 726-727).
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5.4.3 Aṯiratu en haar herinnering 
De huidige passage volgt op de mededeling dat de nakomelingen van kirta 
en churraja zo talrijk zijn als de goden hadden toegezegd.171 Daarmee is de 
kinderzegen die in de vergadering van de goden beloofd was, ingelost. Wat 
betreft de ontwikkeling van het plot kan nu tot een nieuwe episode worden 
overgegaan. De passage zelf is kort, deels gereconstrueerd en na enkele regels 
onleesbaar. in contrast tot de beperktheid wat context en tekst van deze pas-
sage betreft staat het gewicht dat gewoonlijk aan juist deze passage wordt 
toegekend voor de verdere ontwikkeling van het plot in de kirta-legende.  

achtereenvolgens zal ik in paragraaf 5.4.3.1 weergeven welke betekenis 
door diverse auteurs juist aan deze episode uit de kirta-legende wordt toe-
gekend. Daarna letten we in paragraaf 5.4.3.2 vooral op mogelijke connotaties 
die het in regel 25 gebruikte finiete verbum ḫss kan hebben. in paragraaf 
5.4.3.3 onderzoeken we het gebruik van de uitdrukking wtšu.gh.wtṣḥ binnen 
de ugaritische teksten en de mogelijk daarmee verbonden connotaties. in pa-
ragraaf 5.4.3.4 onderzoeken we de vraag hoe er in het oude nabije oosten 
werd omgegaan met een eed die als verbroken werd beschouwd. De hier ver-
kregen informatie kan tevens licht werpen op de vraag hoe in het oude na-
bije oosten werd aangekeken tegen een gelofte die niet werd nagekomen. De 
functies van eed en gelofte liggen in het oude nabije oosten niet ver uit el-
kaar.172 ten slotte komen we in paragraaf 5.4.3.5 tot een samenvattende af-
ronding van de bespreking van aṯiratu’s herinnering en de bijdrage van deze 
episode aan de ontwikkeling van het plot van de kirta-legende. 

 
5.4.3.1      Enkele visies op de bijdrage van KTU 1.15.III.25-30 aan de 

ontwikkeling van het plot van de Kirta-legende 
s.b. Parker meent dat kirta ter wille van het verkrijgen van een bruid een ge-
lofte aan aṯiratu heeft afgelegd. Zeven jaar nadat kirta een vrouw heeft ge-
kregen en nadat churraja kirta nageslacht heeft geschonken, geeft aṯiratu 
zich rekenschap ervan dat kirta zijn gelofte niet heeft gehouden en straft kirta 
voor diens nalatigheid met ziekte.173 De mogelijke relatie tussen het niet na-
komen door kirta van de toezegging gedaan in zijn gelofte en de daaropvol-
gende hem opgelegde straf door aṯiratu, past binnen de betekenissen die het 

171 Zie voor een bespreking van mogelijke interpretaties van tdr uit regel 24, dat voorafgaat aan de nu te 
bespreken passage ook voetnoot 155.

172 Zie ook de excurs ‘gelofte of eed?’ in paragraaf 5.2.3.2.
173 s.b. Parker (1989, 174). Deze interpretatie wordt gevolgd door onder anderen chr. frevel, o. loretz, J. 

berlinerblau en e.l. greenstein. chr. frevel (1995, 800), o. loretz (1996, 85), J. berlinerblau (1996, 160-
162) en e.l. greenstein (1997, 27). overigens laat chr. frevel in het midden of aṯiratu’s straf aan kirta 
zijn eigen ziekte inhoudt, dan wel de dood van diens enige erfgenaam Jaṣṣibu. Zie chr. frevel (1995, 
800, noot 275).
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noemen van een godennaam in de inleiding van een eed kan hebben, name-
lijk het benoemen van de godheid die degene straft die bij de vervulling van 
zijn gedane eed/gelofte in gebreke blijft.174 

s.a. Wiggins bouwt voort op Parkers visie dat de kirta-legende uit drie af-
zonderlijke verhalen is samengesteld en dat de gelofte van kirta behoort bij 
wat Parker sectie ‘b’ heeft genoemd. Deze sectie beschrijft de periode van 
kirta’s ziekte. kirta’s gelofte in het heiligdom van aṯiratu wordt ingevoegd 
in wat door Parker sectie ‘a’ is genoemd en dat het verlies van kirta’s familie 
beschrijft en de wijze waarop kirta opnieuw een gezin en nageslacht ont-
vangt. Deze insertie van de gelofte in sectie ‘a’ bereidt binnen de kirta-le-
gende sectie ‘b’ voor. in Parkers visie sluit de legende af met sectie ‘c’ dat 
een usurpatie van het koningschap beschrijft. in Parkers visie is het kirta’s 
ziekte die binnen sectie ‘b’ voorbereidt op sectie ‘c’. Wiggins meent echter 
dat het niet kirta’s ziekte is die de weg voor sectie ‘c’ baant, maar dat zowel 
kirta’s ziekte als de rebellie aan het hof worden ingeleid door ktu 1.15.iii.25-
30, waar aṯiratu zich de gelofte van kirta herinnert. op deze wijze is de ge-
lofte die kirta zelf aflegt de motor die de drie onderscheiden verhalen bijeen 
brengt.175  

in bovengenoemde visies wordt aangenomen dat kirta zijn gelofte niet 
heeft gehouden. Deze aanname wordt echter betwijfeld door t. binger, die 
opmerkt dat de hypothese dat kirta’s tekort bij het inlossen van de door 
hem gedane gelofte, niet meer is dan een aanname, die verder niet bewezen 
kan worden.176 binger zelf biedt verder geen argumenten waarom ze de aan-
name dat kirta zijn gelofte niet heeft gehouden verwerpt en kiest voor een 
hypothese die uitgaat van een tweede gelofte, waarnaar hier zou zijn ver-

174 Zie voetnoot 29 voor de door Y. Ziegler genoemde betekenissen van het noemen van JhWh in de inlei-
dende eedsformule ַחי ְיהָוה. volgens Y. Ziegler weerspiegelt de uitdrukking ַחי ְיהָוה binnen de verhalen 
uit de hebreeuwse bijbel een weloverwogen keuze en draagt deze bij aan het centrale thema binnen 
de context van de vertelling. in voetnoot 29 gaven we aan de uitdrukking i iṯt aṯrt (ktu 1.14.iv.38) te 
vergelijken is met ַחי ְיהָוה. ook kirta’s gelofte en de herinnering daaraan blijken een belangrijke motor 
voor volgende ontwikkelingen binnen het plot te zijn. 

175 Zie s.a. Wiggins (1993, 21-27). 
176 t. binger (1997, 84). terzijde melden we hier t. bingers eigen interpretatie van ktu 1.15.iii.28-29 waar-
bij zij uṯn leest als een numeralis en vertaalt ‘two promises’, waardoor zij kan spreken over twee beloften 
gedaan door kirta aan aṯiratu. voor deze interpretatie is het nodig een duale vorm van ndr te veron-
derstellen in regel 29. in de opmerking die hierboven werd gemaakt bij de toelichting op de vertaling 
van regel 29 werden twee foto’s genoemd die ruimte tonen voor aanvulling na ndr. in voetnoot 158 is 
aangegeven dat ik er voor gekozen heb een h te veronderstellen, waarbij kirta, genoemd in regel 28, 
als antecedent dient te worden genomen. een duale vorm, zoals t. binger aanneemt, veronderstelt de 
toevoeging van een m. fysieke ruimte voor een m is aanwezig. echter de context als zodanig geeft geen 
directe aanleiding uit te gaan van een dualis. aangezien de kirta-legende verder niet spreekt over een 
tweede gelofte, ga ik niet mee met binger’s veronderstelling. ook J.c. de Moor en k. spronk menen 
dat kirta twee geloften moet hebben afgelegd (1982, 177). Zie echter ook de opmerking bij de vertaling 
van regel 29.
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wezen. in paragraaf 5.3.3 is mede op grond van tekstuele overeenkomst tus-
sen de passages ktu 1.14.iv.40-41 en ktu 1.15.ii.21-23 geconcludeerd dat 
de gelofte is ingelost. van een tweede gelofte, zoals binger veronderstelt, is 
geen nadere aanwijzing in de tekst te vinden. Zoals gesteld bij de vertaling 
van regel 26 zijn voldoende aanwijzingen aanwezig om ndr te relateren aan 
de gelofte die kirta heeft afgelegd in het heiligdom van aṯiratu. Deze vast-
stelling roept de vraag op waarom in ktu 1.15.iii.25-30 door aṯiratu wordt 
verwezen naar de gelofte die kirta heeft afgelegd en is nagekomen. beant-
woording van deze vraag kan niet worden verkregen op grond van een ana-
lyse van het plot binnen de huidige passage. We constateren wel het feit dat 
aṯiratu terugkomt op de gelofte die kirta inmiddels is nagekomen. in pa-
ragraaf 5.8 zullen we de vraag stellen op welke wijze deze handeling van 
aṯiratu bijdraagt aan het plot. in paragraaf 5.9 zullen we bespreken welke 
bijdrage deze episode levert aan de beschrijving van de karakters van het 
plot.  

 
5.4.3.2      ḫss in KTU 1.15.III.25 

na dit overigens onvolledige overzicht van enkele visies en knelpunten bij 
de interpretatie van ktu 1.15.iii.25-30, zullen we in deze paragraaf het ge-
bruik van het verbum ḫss en de mogelijk daarbij horende connotaties bespre-
ken.  

als verbum komt de wortel ḫss slechts in de huidige passage voor in de g-
stam, in de betekenis ‘zich herinneren’. Daarnaast is het verbum in de D of 
l-stam gebruikt in ktu 1.4.iv.39, waar het vertaald wordt als ‘opwinden’. 
het ugaritische ḫss is in etymologisch opzicht verwant aan het akkadische 
ḫas  āsu, dat vertaald kan worden als ‘denken aan een godheid/vroom zijn’, 
‘denken aan een persoon/oplettend zijn ten opzichte van een persoon’, ‘be-
hoedzaam zijn’, ‘noemen’, ‘begrijpend zijn’, ‘herinneren’ en ‘plannen’. in 
zeker de eerstgenoemde vijf betekenissen is duidelijk dat de mentale actie ge-
paard gaat met een houding ten opzichte van het object van de herinnering, 
of concrete actie ten gunste of ten nadele van de godheid of persoon. een 
voorbeeld van deze koppeling is onder meer terug te vinden in de el amarna 
tekst ea 228.18, waar ʿabdi-tirši, de heerser van de stad Ḫaṣuru, de koning 
vraagt te gedenken wat gedaan is tegen de stad en zijn heerser. hoewel een 
nadere omschrijving van deze daden ontbreekt, mag worden aangenomen 
dat de heerser van Ḫaṣuru klaagt over onrecht dat hem en zijn stad is aange-
daan, en waarvoor hij een vergelding of vergoeding vraagt aan zijn superieur.  

een ‘favorabel gedenken’ lijkt voor ḫss onder meer voor te komen in  
gilgamesj Xi.165, waar na de zondvloed de grote godin/bēlet-ilī arriveert en 
belooft deze dagen te gedenken, waarmee zoveel aangeduid zal zijn als de 
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zorg van de godin voor de mensheid.177 Deze zorg van de godin vormt de 
achtergrond voor de aansluitende opmerking dat enlil niet mag worden toe-
gelaten omdat deze de zondvloed over de mensheid had gebracht, en daar-
mee het voorbestaan van de mensheid in gevaar had gebracht.178 binnen de 
uit ugarit afkomstige teksten kan gewezen worden op de in het akkadisch 
geschreven rs 16.269 waar, overigens zonder gebruik van ḫss, koning 
niqmaddu de trouw van zijn dienaar gabʿanu aan de koning tijdens een op-
stand geleid door Jatarmu, de schrijver, beloont met de schenking van een 
stuk grond.179 in deze tekst wordt de beloning voor de trouw van gabʿanu 
beschreven als herinnering aan een goede daad van een onderdaan jegens 
zijn superieur. De herinnering dient als grond voor de daaropvolgende belo-
ning.180 De eveneens in akkadisch geschreven tekst rs 16.145 verhaalt hoe 
koning Jaqaru een stuk land van een als crimineel aangeduid persoon, ili-
milku geheten, toewijst aan ili-qarradu.181 onvermeld blijft of ili-qarradu met 
deze schenking beloond wordt voor trouw aan de koning of andere daden,

177 Zorg van de godin voor de mensheid als thema bij gilgamesj Xi.165 past binnen het overkoepelende 
thema van het gilgameš-epos, zoals dat door a.r. george is samengevat: ‘What is certain is that this 
poem, at least in its last version, bids us meditate on the human condition, the nature of life and death, 
and from that meditation comes a multitude of understandings. Perhaps that, after all, is what was in-
tended’. Zie g.a. george (2007, 58).

178 binnen de hebreeuwse bijbel is op enkele plaatsen waar te nemen dat de uitdrukking ‘gedenken aan 
de dagen’ voorkomt in de betekenis van ‘gedenken aan de daden van … die in een zekere tijd zijn ge-
daan’. Zo is te wijzen op Jesaja 63.11 waar, aldus de Masoretische tekst, JhWh denkt aan de dagen van 
Mozes en zijn volk, waarbij gedacht kan worden aan diens relatie met en gehoorzaamheid aan de tora. 
Zie J.D.W. Watts (1987, 332). c. Westermann wijzigt het enkelvoudige ר ֹּכ  in het plurale ַוִּיזְ
ְּכרוּ  waardoor het volk zelf zich de dagen van Mozes herinnert. in deze interpretatie herinnert het ַוִּיְז
volk zich de daden van god. Zie c. Westermann (1981, 306). binnen het kader van deze studie gaan 
we niet nader in op de vraag welke werkwoordsvorm de oorspronkelijke kan zijn geweest. Wel is dui-
delijk dat wanneer de tekst naar ‘dagen’ verwijst, gedacht mag worden aan daden die door een ander 
zijn gedaan, zoals in de boven gesignaleerde tekst uit het gilgameš-epos. naast Jesaja 63.11 is eveneens 
te wijzen op exodus 20.8 waar het volk israël wordt opgeroepen de sabbatdag te gedenken. in de mo-
tivatie van dit gebod in vers 9 wordt de sabbatdag verbonden met de daden van JhWh, in dit geval 
zijn rusten na het voltooien van de schepping. eenzelfde verbinding tussen dag en daden is te vinden 
in Deuteronomium 5.12, waar het aan זכר synonieme ׁשמר wordt gebruikt en waar bij de daden van 
JhWh gedacht wordt aan diens bevrijding van het volk israël uit egypte.  

179 g.i. Miller (1980, 113-114).
180 hoewel niet behorend tot het ugaritisch tekstbestand, wijzen we hier op de hettitische tekst cth 47, 

waarin Šuppiluliuma, koning van Ḫatti, niqmaddu, koning van ugarit, beloont met een verdrag voor 
diens loyaliteit aan Šuppiluliuma tijdens een opstand van andere vorsten. overigens geldt voor deze 
tekst dat er geen werkwoord voor ‘zich herinneren’ voorkomt. Wel is hier echter sprake van een weer-
gave van een historische gebeurtenis die aanleiding is voor het toekennen van een beloning, evenals 
in rs 16.269. a. altman laat door middel van een vergelijking van het begin van cth 47 met cth 46 
zien hoe de toekenning van een beloning aan een vazal voor diens trouw aan de koning (cth 47) op 
haar beurt de vazal kan verplichten tot voortdurende trouw aan de koning (cth 46). Zie a. altman 
(2004b, 46-47).

181 g.i. Miller (1980, 115).
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zoals we zagen in rs 16.269. Wel is duidelijk dat het gedenken van een daad 
of daden van ili-milku reden is voor straf.182 

We concluderen dat het werkwoord ḫss zowel een connotatie ‘belonen’ als 
‘bestraffen’ kan hebben. Pas in het vervolg kan worden bezien welke conno-
tatie past binnen de context. eerst analyseren we regel 27 nader. aansluitend 
maken we enkele opmerkingen over de door aṯiratu gesproken woorden uit 
regel 28-30. Pas dan zal duidelijk kunnen worden welke connotatie volgens 
de tekst zelf op deze plaats bedoeld is. 

 
5.4.3.3      Aṯiratu’s uitroep: wtšu.gh.wtṣḥ 

regel 27 is de inleiding op de directe rede die aṯiratu vanaf regel 28 uit-
spreekt, en waarvan slechts delen zijn bewaard gebleven. De uitdrukking nša 
gh komt, evenals in de huidige passage uit ktu 1.15, in combinatie met het 
werkwoord ṣḥ voor in ktu 1.3.iii.35 en in ktu 1.4.ii.21. in beide laatstge-
noemde teksten wordt gesproken over een ontmoeting, waarbij de ontmoe-
ting zelf een fysieke schrikreactie genereert.183 ktu 1.3.iii.32-34 beschrijft hoe 
ʿanatu beeft en zweet bij het ontwaren van de naderende goden. ktu 
1.4.ii.16-18 beschrijft op mogelijk letterlijke wijze dezelfde schrik als uit ktu 
1.3.iii, zij het dat de schrik ditmaal aṯiratu betreft bij het zien naderen van 
baʿlu en ʿanatu. in ktu 1.4.iv.30 betreft het een ontmoeting tussen ilu en 
aṯiratu. in deze ontmoeting is geen sprake van schrik, zoals bij de vorige ont-
moetingen. ilu lijkt ontspannen te reageren op aṯiratu’s komst. Deze reactie 
hangt wellicht samen met aṯiratu’s initiatief om zich voor ilu neer te buigen, 
waarmee zij vanaf het begin duidelijk maakt wat haar positie ten opzichte 
van ilu is. bovengenoemde voorbeelden laten zien dat nša gh in combinatie 
met ṣḥ een reactie weergeeft van degene die bezocht wordt, en dat de combi-
natie zowel een negatieve als een positieve connotatie kan hebben. verder

182 een verbinding tussen mentale activiteit en houding ten opzichte van het object van herinnering is 
eveneens aanwezig in het hebreeuws זכר dat overigens niet etymologisch maar semantisch verwant is 
met het ugaritisch ḫss. h. eising merkt op dat זכר zowel betrekking kan hebben op goede daden als 
mensen die goede daden hebben verricht, waardoor de betekenis van זכר in de buurt komt van ‘belo-
nen’. anderzijds, zo merkt eising op, krijgt זכר in relatie tot misdaden of boze mensen de betekenis ‘be-
straffen’. Zie voor de betekenis van זכר h. eising (1977). het hebreeuwse זכר zelf is etymologisch 
verwant met het ugaritisch ḏkr, dat overigens binnen de nu bekende teksten uitsluitend voorkomt in 
persoonsnamen. Zie g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 286).

183 f.h. Polak maakt duidelijk dat de frase nša gh // ṣḥ parallellen heeft binnen de epische semitische po-
ëzie en de verhalende teksten uit de hebreeuwse bijbel. hij merkt daarbij op dat het vooropgaande 
nša gh het begin markeert van het nu volgende ṣḥ. Zie f.h. Polak (2006).
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valt het op dat de specifieke connotatie samen lijkt te hangen met de wijze 
waarop de bezoekers zich aandienen.184  

ook in de aqhatu-legende is sprake van ontmoetingen waarop nša gh met 
het parallelle ṣḥ een reactie vormen, waarbij de reactie zowel positief als ne-
gatief kan zijn. Zo is het Danilu die in ktu 1.17.ii.12 zijn stem verheft na ken-
nelijk de boodschap van ilu’s zegen te hebben vernomen, hetgeen voor hem 
betekent dat hij nageslacht zal ontvangen. in ktu 1.19.ii.47 is het opnieuw 
Danilu, die nu reageert op de komst van de boodschappers die hem informe-
ren over de dood van zijn zoon aqhatu. tenslotte wordt de uitdrukking ge-
bruikt in ktu 1.19.iii.51 en iv.2-3 waar verteld wordt hoe Danilu steden 
bereikt. Dit laatste voorbeeld is afwijkend van de voorgaande aangezien het 
hier niet de bezochte is wiens reactie door nša gh // ṣḥ wordt weergegeven 
maar van degene die aankomt. Deze wijziging is ook te vinden in ktu 
1.18.i.23 waar ʿanatu haar stem verheft bij haar bezoek aan aqhatu. 

We merken op dat de uitdrukking nša gh // ṣḥ een ontmoeting veronder-
stelt. in samenhang met het vervolg van ktu 1.15.iii.28 zullen we moeten 
bepalen welke connotatie nša gh met het daaropvolgende parallelle ṣḥ in regel 
27 heeft. aṯiratu’s confrontatie met de kinderen die aan kirta waren beloofd 
en daadwerkelijk waren geboren, roept kirta’s gelofte bij haar in herinnering 
en bewerkt een reactie die zichtbaar wordt in de woorden die ze spreekt. 

 
5.4.3.4      Het Oude Nabije Oosten en de eed of gelofte 

in meerdere commentaren op de kirta-legende wordt aangenomen dat kirta 
in gebreke is gebleven tegenover aṯiratu en dat hij zijn gelofte niet is nage-

184 M.s. smith en W.t. Pitard zoeken de connotatie van de combinatie nša gh met ṣḥ in de relatie die de be-
zoeker en de bezochte hebben. Zo merken zij naar aanleiding van ktu 1.4.iv.30vv op dat de reactie 
van ilu een reactie is zoals een intiem stel zich tot elkaar richt. Daarbij baseren ze zich vooral op ilu’s 
vraag aan aṯiratu of deze opgewonden is door zijn geslachtsdeel en liefde. hoewel een dergelijke in-
terpretatie niet kan worden uitgesloten, is het de vraag of de reactie van de bezochte godheid samen-
hangt met de relatie die deze heeft tot de bezoekers, of wel met de wijze waarop deze laatsten naderen, 
en waarmee ze mogelijk iets weergeven van hun intentie. Wanneer we ons baseren op de informatie 
die de tekst zelf geeft bij de beschrijving van de ontmoetingen in ktu 1.3.iii.35, ktu 1.4.ii.21 en ktu 
1.4.iv.30 wordt tenminste op taalniveau geen relatie tussen de bezoekers en bezochte beschreven. Wel 
wordt de ontmoeting tussen aṯiratu en ilu anders omschreven dan die tussen baʿlu en ʿanatu, en die 
van deze laatsten met aṯiratu. Daarmee lijkt het aannemelijker de reden voor de verschillende reacties 
te relateren aan de wijze waarop de bezoekers naderen, en niet zozeer met de onderlinge relatie tussen 
bezoeker en bezochte. Zie M.s. smith en W.t. Pitard (2009, 519). tegen de visie van M.s. smith en W.t. 
Pitard is eveneens in te brengen dat een vraag die intimiteit benoemt, bij uitstek een reflectie is van de 
onderlinge relatie tussen de betrokkenen. De vraag die de intimiteit tussen ilu en aṯiratu weergeeft, 
wordt echter pas als laatste gesteld, nadat eerst andere vragen, waaronder de meer formele vraag 
waarom zij is gekomen, worden vermeld. evenals in de andere hierboven genoemde teksten, begint 
ook ilu met de vraag naar het waarom van de komst van aṯiratu. indien de connotatie van de combi-
natie nša gh met ṣḥ in de relatie tussen bezoeker en bezochte te zoeken zou zijn geweest, mag men ver-
onderstellen dat deze relatie ook vanaf het begin benoemd zou zijn, en niet pas aan het eind.
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komen. in de huidige passage geeft aṯiratu zich rekenschap van zijn gebrek 
en zet voor kirta negatieve gebeurtenissen in gang. binnen deze visie kan 
echter moeilijk een passende betekenis gevonden worden voor regel 29, waar, 
zoals aangegeven in de toelichting op de vertaling, kennelijk gesproken wordt 
over een ‘herhalen’ van de gelofte, of ‘weer oppakken’ van de gelofte. om 
een beter zicht te krijgen op de vraag wat er precies op het niveau van het 
plot in ktu 1.15.iii.25-30 gebeurt, kijken we naar met name het verbreken of 
niet nakomen van een eed of gelofte en mogelijke gevolgen daarvan in het 
oude nabije oosten. op deze wijze reconstrueren we het mentale script van 
de eerste hoorders uit ugarit, waarbinnen de acteurs hun plaats krijgen. 

enkele gegevens over de eed en verdragen kunnen ons bij de interpretatie 
van de huidige passage behulpzaam zijn. allereerst kijken we kort naar de 
wijze waarop binnen juridische teksten uit het Mesopotamische gebied ge-
sproken wordt over eden en het verbreken van een eed. bij de bespreking be-
perken we ons tot promissorische eden, aangezien de gelofte van kirta het 
meest met deze te vergelijken is.185 aansluitend bespreken we ook enkele het-
titische teksten uit een politieke context.  

De hieronder te bespreken teksten zijn afkomstig uit diverse culturen en 
omspannen een groot tijdvak. Daarmee kan de vraag worden gesteld naar 
de waarde van deze teksten voor het vaststellen van een gebeurtenis op het 
niveau van het plot binnen een tekst uit ugarit. in dit onderzoek thematiseren 
we de mogelijkheid van het gebruik van enkele oud-oosterse en hettitische 
teksten voor een interpretatie van de ugaritische tekst ktu 1.15.iii.25-30 niet 
nader. Wel merken we op dat gegevens uit de te behandelen teksten door ge-
ografische, historische en culturele afstand tot ugarit slechts met de nodige 
voorzichtigheid kunnen worden betrokken in het huidige onderzoek, waarbij 
ze uitsluitend dan van belang worden geacht wanneer ze bijdragen aan het 
reconstrueren van een coherent en een binnen de tekst zelf passend plot. 

nadat enkele oud-oosterse en hettitische teksten zijn bevraagd op een mo-
gelijk verbreken van een eed en daarop volgende stappen of consequenties, 
kijken we naar het gebruik van het werkwoord pr(r) binnen de hebreeuwse 
bijbel in relatie tot het verbreken van een eed.  

centraal bij een promissorische eed staat de beschreven toezegging. het 
noemen van de naam van een godheid bij het afleggen van de eed verzekerde 
de begunstigde van de grootst mogelijke inspanning van de kant van de 

185 naast promissorische eden onderscheiden we assertorische eden. onder assertorische eden verstaan 
we eden waarbij de betrouwbaarheid van een weergave van een gebeurtenis wordt bevestigd of ont-
kend. Promissorische eden zeggen de ontvanger van de eed een handeling of gave toe. Zie g. ries 
(1999).
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ander tot het nakomen van de gedane toezegging.186 uit vergelijking van 
straffen die volgen op het verbreken van assertorische en promissorische eden 
blijkt dat in de oudheid de breuk van een assertorische eed zwaarder werd 
geëvalueerd dan het breken van een promissorische eed. 187 

hettitische politieke verdragsteksten benoemen het afleggen van een eed 
door een vazal.188 De historische proloog van cth 105 verhaalt hoe het volk 
van amurru aanvankelijk er vrijwillig voor had gekozen ondergeschikt te 
zijn aan de hettitische koning Šuppiluliuma, maar later tegen de hettitische 
koning in opstand was gekomen, die op zijn beurt het volk van amurru ge-
wapenderhand moest onderwerpen. De in deze tekst genoemde verdrags-
stipulaties wijken op één punt af van verdragen die na de vrijwillige 
onderwerping met het volk van amurru waren gesloten. De verdragstekst 
cth 105 verzwijgt bescherming van Šaušgamuwa, de koning van amurru, 
en reserveert de troon van amurru niet voor diens nageslacht, zoals in voor-
gaande verdragen met koningen uit amurru gebruikelijk was. Met deze wij-
ziging bereidt de hettitische koning mogelijk de weg voor tot het nemen van 
meer ingrijpende maatregelen bij een eventueel hernieuwde opstand. een 
dergelijk gewijzigd verdrag dat ter gelegenheid van een opstand of overtre-
ding door een vazal wordt opgesteld, en waarbij de historische prologen de 
weg bereiden voor beperkender of minder gunstige stipulaties, wordt door 
a. altman aangeduid als een ‘modificatief verdrag’.189 het is van belang op 
te merken dat het niet nakomen van onder ede opgenomen verplichtingen 
van de kant van het volk van amurru voor de soeverein geen aanleiding 
vormde om het verdrag volledig nietig te verklaren en de lokale dynastie af 
te schaffen. Wel lijkt de status van de dynastie te worden verlaagd. 

186 k. kleber (2007, 26).
187 g. ries (1999, 461).
188 in de historische proloog van cth 68 zegt de soeverein Muršili, koning van Ḫatti, over zijn vazal 

Mašḫuiluwa, dat deze een man onder ede was. hoewel het zweren van een eed binnen de tekst zelf 
niet genoemd wordt, lijkt een eed van trouw aan de soeverein te behoren tot een ceremonieel van on-
derwerping van de vazal aan de soeverein. voor de tekst van cth 68, zie a. altman (2004a, 461-463). 
gewoonlijk betrof het de vazal die een eed aflegde. Wanneer echter ook de soeverein verplichtingen 
jegens de vazal op zich nam, zoals zichtbaar in diverse historische prologen op verdragsteksten, meent 
a. altman dat men logisch hieruit mag afleiden dat ook de soeverein een eed aflegde (2003, 183). in 
deze richting wijst ook h.u. steymans wanneer hij naar aanleiding van Psalmen 89 opmerkt dat JhWh 
wordt verweten door het niet nakomen van zijn belofte de veroorzaker te zijn van de crisis waarin de 
dichter zich bevindt. h.u. steymans (1998, 133). Zo ook reeds eerder h.J. kraus, die stelt dat het ver-
bond is verbroken door JhWh en dat gedane beloften niet worden nagekomen, al noemt hij niet uit-
drukkelijk een verbroken eed. h.J. kraus (1960, 624-625).

189 a. altman (2004a, 439).
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cth 68 vertelt over de opstand van Mašḫuiluwa, de koning van Mira, 
tegen Muršili ii. Muršili zelf geeft echter aan de situatie persoonlijk met 
Mašḫuiluwa te willen gaan regelen, zonder hem voor zijn opstand te straffen. 
in de tekst richt Muršili ii zich tot kupanta-kurunta die als (stief)zoon van 
Mašḫuiluwa voor de opstand van zijn vader volgens de gewoonten uit die 
tijd gestraft kon worden, maar nu als koning over Mira wordt aangesteld. 

cth 105 laat zien dat er regels bestonden die een antwoord op een ver-
broken eed bepaalden. De historische proloog benadrukt de opstand en te-
kent een minder bevoorrechte positie van de vazal. cth 68 toont aan dat de 
soeverein de mogelijkheid had om af te wijken van gebruikelijke vergelding, 
zoals het afzetten van een dynastie na rebellie. over de omstandigheden 
waaronder welke (on)geschreven regels werden toegepast, is bij mijn weten 
weinig bekend. Meer onderzoek op dit punt is nodig. Wel wijzen we erop dat 
het onderzoek van e. korn en J. lorenz inzichtelijk heeft gemaakt hoe de hou-
ding van de hettitische vorsten ten aanzien van de verschillende onderwor-
pen gebieden varieerde, en mede afhing van de relatie van de vorst van het 
gebied tot het hettitische koningshuis. bij opstanden in gebieden met een ze-
kere relatie tot het hettitische koningshuis werd gebruik gemaakt van een 
getrapte strategie om de orde te herstellen waarbij het zenden van een groot 
hettitisch leger onder aanvoering van één van de generaals van de koning 
zelf het laatste middel was.190 bij opstanden in gebieden waar geen directe 
relatie was tussen de daar regerende vorst en het hettitische koningshuis mag 
ervan worden uitgegaan dat in deze gevallen geen getrapte strategie werd 
ingezet. We concluderen dat een soeverein zelf invloed had op diens reactie 
op een verbroken eed. 

van verder belang voor ons onderzoek is, hoewel van duidelijk later 
datum, de uit 524 v.chr. stammende tekst Ybt 7,116 waarin onder ede een 
bepaalde hoeveelheid van dadels wordt toegezegd aan mogelijk tempelper-
soneel.191 binnen de oorkonde zelf wordt een extra toezegging gedaan voor 
het geval de toegezegde hoeveelheid dadels niet op de afgesproken datum 
is afgeleverd. Pas wanneer opnieuw in gebreke wordt gebleven, kan de straf 
van koning cambyses degene treffen die in gebreke blijft.192 Deze laatstge-
noemde tekst wijst in de richting van respijt in het geval de toezegging om 
welke reden dan ook niet op de afgesproken tijd kon worden voldaan. hier-
onder zullen we deze mogelijkheid meewegen bij de interpretatie van ktu 
1.15.iii.28-30. 

190 Zie e. korn en J. lorenz (2014, 65).
191 Zie voor een geschreven copy van de tekst zelf a. tremayne (1925, plaat iii en iv). 
192 g. ries (1999, 460).
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het gebruik van pr(r) als annulering van een gelofte (נדר) komt binnen de 
hebreeuwse bijbel voor in numeri 30.7-9 [ned. 30.6-8]. volgens h. seebass 
gaat het in numeri 30.7-9 om een situatie waarbij een man een vrouw trouwt 
die een gelofte heeft afgelegd.193 Deze vrouw was verplicht bij haar huwelijk 
haar man van haar gelofte in kennis te stellen, waarop de man de mogelijk-
heid had om de gelofte van zijn vrouw te breken.194 Door het verbreken van 
de gelofte verloor deze zijn geldigheid, en daarmee werden de verplichtingen 
van zowel de vrouw als mogelijk ook van JhWh ontbonden. een vergelijkbare 
situatie wordt beschreven in numeri 30.11-16 [ned. 30.10-15]. in deze verzen 
gaat het echter om het verbreken van een gelofte gedaan door een vrouw ter-
wijl ze getrouwd was. ook in deze situatie kon haar man de gelofte verbre-
ken, zonder verdere consequenties voor de vrouw of voor hemzelf. in 
genoemde gevallen was het verbreken van de gelofte legitiem en volgden 
geen strafmaatregelen van de kant van JhWh. 

binnen de hebreeuwse bijbel kan het niet legitiem verbreken van een eed 
desastreuze gevolgen afroepen over degene die de eed verbrak. Zo klinkt het 
dreigend in ezechiël 17.15 over sedekja ‘zal hij een eed breken en 
ontkomen?’.195  

 
5.4.3.5      Kirta’s eed verbroken: straf of nieuwe onderhandelingen? 

terugkerend naar ktu 1.15.iii.25-30 gaan we uit van een ontmoeting die bij 
aṯiratu een herinnering oproept aan de gelofte van kirta. aṯiratu gaat ervan

193 h. seebass (2007, 278-279).
194 h. Jagersma gaat ervan uit dat het niet gaat om de huwelijksdag waarop de vrouw eventuele afgelegde 
eden aan haar man bekend diende te maken, maar een willekeurige dag waarop de man hoorde van 
de eed die zijn vrouw voor het huwelijk had afgelegd. h. Jagersma (1990, 90). voor de huidige bespre-
king van het verbreken van een eed en potentiële consequenties, is de discrepantie tussen de mening 
van seebass en Jagersma niet van belang.

195 voor de vertaling van פרר ברית als ‘een eed verbreken’ zie l. ruppert (1989, 777). ruppert maakt dui-
delijk dat het hierbij niet slechts gaat om het verbreken van een verdrag, zoals de nbv weergeeft, maar 
om een ‘gezworen verdrag’. hoewel de keuze niet wordt beargumenteerd, kiest W. Zimmerli voor een 
vertaling als het verbreken van het verbond. W. Zimmerli (1969a, 373). b. Maarsingh kiest voor ‘vazal-
verdrag, in gods naam gesloten’, waarmee hij dicht bij de interpretatie van ברית als eed komt. b. Maar-
singh (1988, 41). M. Dijkstra geeft voor deze tekst aan dat men ervan uit mag gaan dat bij de aflegging 
van de eed die het verdrag bezegelde niet alleen de goden van de soeverein zijn aangeroepen, maar 
ook de namen van de goden van de vazal, in casu JhWh, waarmee het verbreken van het verdrag een 
misbruik van de naam van JhWh was. Dijkstra verwijst naar een verdrag tussen essarhaddon en baäl, 
koning van tyrus, waaruit blijkt dat niet alleen de goden van esarhaddon baäl zouden straffen in geval 
van een verdragsbreuk, maar evenzeer diens eigen goden. M. Dijkstra (1986, 162-163). hoewel Dijkstra 
de tekst niet zelf noemt, lijkt hij te verwijzen naar de teksten k 3500, k 4444 en k 10235, die, volgens r. 
borger, door h. Winckler zijn gepubliceerd en door g. smith en anderen samen als verdrag van essar-
haddon met baäl van tyrus omschreven. Zie voor een uitgave van de tekst met vertaling s. Parpola en 
k. Watanabe (1988, 24-27).
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uit dat de gelofte nog niet is nagekomen. in het licht van de reacties in het 
oude nabije oosten op eden of geloften die niet waren nagekomen, lijkt 
aṯiratu zich af te vragen of kirta misschien zal komen om de nu ontstane si-
tuatie te herstellen. 

van een promissorische eed gold dat, bij het niet nakomen ervan, niet een 
eedbreuk werd bestraft, maar het niet nakomen van de gedane toezegging. 
binnen juridische teksten uit het oude nabije oosten werd deze breuk als 
minder zwaar gezien. in het licht van regel 30 mogen we vaststellen dat 
aṯiratu de haar ter beschikking staande mogelijkheden om een in haar optiek 
niet ingeloste gelofte als minder zwaar aan te rekenen en in overleg naar een 
oplossing te zoeken, niet lijkt te willen gebruiken.  

het gebruik van pr(r) in regel 30 lijkt, ondanks het ontbreken van het di-
recte object of verdere aanvullingen, weinig ruimte voor een herziening van 
de gelofte te geven. aṯiratu’s opmerking toont dat zij de gelofte verbroken 
acht op een niet legitieme wijze. Daarmee vervalt de verplichting die aṯiratu 
zichzelf had opgelegd. hoewel de tekst zelf zwijgt over de vraag of aṯiratu 
zich bij de gelofte van kirta (ktu 1.14.iii) zelf tot iets heeft verplicht, mag 
vanuit de context waarbinnen kirta op weg is naar udumu om churraja tot 
vrouw te halen, en waarmee de weg naar het verkrijgen van nageslacht wordt 
geopend, ervan worden uitgegaan dat in kirta’s gedachte een gelofte aan 
aṯiratu zou bijdragen aan het welslagen van zijn missie. De inhoud van een 
mogelijke toezegging van aṯiratu aan kirta, wordt in de tekst niet meege-
deeld. 

 
5.5 KTU 1.16.II.17-25 EN KTU 1.16.II.35-49: KIRTA’S ZIEKTE 

ALS MOGELIJK GEVOLG VAN AṮIRATU’S WRAAK 
5.5.1 Ziekte als script in het Oude Nabije Oosten 

in paragraaf 5.4.3 hebben we stilgestaan bij de visie van s.b. Parker, gevolgd 
door onder meer chr. frevel, o. loretz en e.l. greenstein, waarin er een ver-
band wordt gelegd tussen het niet vervullen van de gelofte door kirta en de 
wraak daarover van aṯiratu. Deze wraak uit zich in kirta’s ziekte, die, samen 
met kirta’s genezing, beschreven wordt in ktu 1.16.i.1-vi.24. aansluitend 
hebben we gezien hoe s.a. Wiggins Parkers these wijzigt door ook de op-
stand van kirta’s zoon Jaṣṣibu tegen zijn vader als gevolg van de wraak van 
aṯiratu te zien.  

bij een beantwoording van de vraag naar een mogelijke articulatie 
van aṯiratu’s betrokkenheid bij kirta’s ziekte, zullen we voorzichtig-
heid dienen te betrachten. aṯiratu wordt na de melding dat zij zich de 
gelofte van kirta herinnert niet meer in de kirta-legende bij name ge-
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noemd.196 op het niveau van het plot is aṯiratu in het vervolg van de kirta-
legende geen acteur meer, hooguit een geïmpliceerde acteur. De informatie 
over aṯiratu als geïmpliceerd acteur kan slechts op indirecte wijze worden 
verkregen. Dit gegeven laat reeds zien dat eventuele conclusies over aṯiratu’s 
participatie in het resterende plot van de kirta-legende slechts als waarschijn-
lijkheid kunnen worden omschreven.  

om de vraag te beantwoorden of kirta’s ziekte een gevolg is van aṯiratu’s 
wraak, reconstrueren we eerst een script met betrekking tot de relatie tussen 
ziekten en straf of wraak der goden, zoals dat mogelijk bekend is geweest bij 
de inwoners uit ugarit. Wel dienen we voor de reconstructie van dit script 
ons onderzoek niet te beperken tot ugarit. in paragraaf 5.5.1.1 kijken we sum-
mier naar de wijze waarop in Mesopotamië interventie door de godenwereld 
als mogelijke oorzaak van ziekten werd getekend. Daarbij betrekken we ook 
de in het akkadisch geschreven tekst rs 25.460, die overigens in ugarit is 
aangetroffen. 

binnen enkele hierboven genoemde studies ligt de verbinding tussen 
kirta’s ziekte en aṯiratu’s betrokkenheid daarbij in een gelofte, die in hun op-
vatting als onvervuld moet worden beschouwd. om meer zicht te krijgen op 
een mogelijke relatie tussen een onvervulde gelofte en daarop volgende 
ziekte, kijken we in paragraaf 5.5.1.2 naar enkele hettitische teksten waarin 
inzichtelijk wordt hoe ten minste Muršili ii ziekte al dan niet in verband 
brengt met een mogelijk verbroken eed. De in deze deelparagrafen verkregen 
informatie bepaalt in paragraaf 5.5.1.3 welke gedeelten over kirta’s ziekte 
nader zullen worden onderzocht om vast te stellen of, en zo ja, op welke wijze 
aṯiratu als acteur betrokken is bij kirta’s ziekte. in paragraaf 5.5.5 vatten we 

196 ktu 1.16.v.6 meldt yaṯr[t xxxxxx]. het is mogelijk de y te zien als vocatief partikel en aansluitend de 
naam aṯiratu te lezen. interessant is dat in regel 8 het woord ṯnnh te lezen is en in regel 9 ṯlṯth. hoewel 
het waarschijnlijk is dat de passage ktu 1.16.v.1-9 inhoudelijk terug verwijst naar ktu 1.14.iv.36-43 
wijkt de spelling van ṯnnh en ṯlṯth af van de vormen ṯnh en ṯlṯh die in ktu 1.14.iv zijn gebruikt. Zie J. 
tropper (2012, 380-381). of de passage ktu 1.16.v.1-9 daadwerkelijk terug verwijst naar ktu 
1.14.iv.36-43 is niet meer met zekerheid vast te stellen door de gebroken staat van de tekst.  
J.c. de Moor en k. spronk menen dat in ktu 1.16.v.1-9 beschreven wordt hoe één van de goden, mo-
gelijk baʿlu, genoegdoening geeft aan aṯiratu, waardoor de weg naar genezing van kirta nu open ligt. 
J.c. de Moor en k. spronk (1982, 189) en J.c. de Moor (1987, 218-219). 
bij deze intrigerende interpretatie zijn binnen het kader van deze studie twee kritische opmerkingen 
te maken. in de eerste plaats is het binnen een structuralistische narratieve analyse niet goed mogelijk 
uit te gaan van een reconstructie die de tekst in zo’n hoge mate moet reconstrueren, als in ktu 1.16.v.1-
9. Daarnaast is het inhoudelijk de vraag waarom na een genoegdoening van aṯiratu niet zijzelf kirta 
laat genezen of geneest. We menen dat er binnen de huidige stand van kennis onvoldoende bewijs is 
om de redenering van De Moor en spronk te volgen. Daarmee kan aṯiratu in ktu 1.16.v.6 niet als ac-
teur worden gezien binnen het plot van de kirta-legende. 
terzijde zij opgemerkt dat in de vertalingen van ktu 1.16.v.1-9 van de hand van g. del olmo lete en 
e.l. greenstein deze regels onvertaald blijven. g. del olmo lete (1981, 317) en e.l. greenstein (1997, 
37).
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de uit de deelvragen verkregen antwoorden samen en beantwoorden we de 
vraag naar aṯiratu’s mogelijke betrokkenheid bij kirta’s ziekte. 

 
5.5.1.1      Ziekte en straf in het Oude Nabije Oosten: Mesopotamië en Ugarit 

in deze paragraaf willen we een antwoord zoeken op de vraag of ziekte door 
inwoners in het oude nabije oosten gezien werd als straf die hun vanuit de 
godenwereld werd opgelegd. ik beperk mij in de bespreking voornamelijk 
tot gegevens uit Mesopotamië.197  slechts aan het eind zal summier een enkele 
lijn met betrekking tot dit thema vanuit ugarit worden aangegeven. een re-
latie tussen ziekte en goddelijke retributie werd niet altijd gelegd. k. van der 
toorn laat zien dat in de oudheid in Mesopotamië de oorzakelijkheid van de 
ziekte niet voor alle situaties gezocht werd in een goddelijke berisping. voor 
de mens uit de oudheid was de natuur een objectieve realiteit, bekleed met 
machten die een schadelijk effect op de mens konden hebben. De mens als 
zodanig was onderworpen aan alle gebeurtenissen en invloeden waaraan het 
menselijk leven is blootgesteld. slechts het buitengewone werd beschouwd 
als bovennatuurlijk en werd gerelateerd aan goddelijke sancties of demoni-
sche machten. voor de mens uit het oude nabije oosten bestond er geen  
tegenstelling tussen een natuurlijke oorzaak voor ziekte en een bovennatuur-
lijke oorzaak voor dezelfde ziekte. beide oorzaken konden harmonisch met 
elkaar worden verbonden. van der toorn noemt daarbij het voorbeeld van 
een slangenbeet die zowel kon worden toegeschreven aan een natuurlijke als

197 De geografisch beperking tot Mesopotamië bij de vraagstelling naar een door de mens uit het oude 
nabije oosten beleefde mogelijke relatie tussen ziekte en straf heeft vooral te maken met de door mij 
gevonden gegevens over dit thema. tegelijkertijd merk ik op dat in het oude nabije oosten een breed 
gedragen consensus te vinden is met betrekking tot ziekte en daarbij horende rituelen ter genezing of 
uitbanning van het kwaad. Zo laat v. haas zien dat er op verschillende niveaus beïnvloeding is van 
hettitische rituelen met betrekking tot leven, ziekte en gezondheid door babylonische literatuur met 
betrekking tot rituelen aangaande ziekte en gezondheid. haas ziet overeenkomsten in magische tech-
nieken, alsook materia magica en haar toepassing, tussen de hettitische en Mesopotamische literatuur. 
Daarnaast is er in haas’ visie eveneens beïnvloeding vanuit de hettitische gewoonten in de assyrische 
traditie. M.t. rutz ziet eveneens overeenkomsten tussen de hettitische en Mesopotamische medische 
literatuur. hij merkt op dat delen uit de tekst kub 4.53 overeenkomen met delen uit de Mesopotami-
sche medische diagnostische tekst sa.gig, waarvan het mogelijk zelfs een voorloper kan zijn geweest 
uit het tweede millennium v.chr. het is in het licht van de bevindingen van zowel van der toorn, haas, 
als rutz, niet onredelijk aan te nemen dat ook ugarit deel van deze gemeenschappelijke cultuur heeft 
uitgemaakt, zeker in het licht van ugarits betrekkingen met de hettieten. Zie v. haas (2007) en M.t. 
rutz (2012, 172-173). een dergelijke verwantschap tussen diverse culturen uit het oude nabije oosten 
met betrekking tot de relatie tussen ziekte en goddelijke retributie zal ook blijken uit informatie uit 
teksten uit ugarit zelf. Zie verder hiervoor de hoofdtekst.
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demonische oorzaak. in beide gevallen werd dezelfde behandeling door mid-
del van amuletten ingezet om het gevaar te doen wijken.198  

Wanneer een bovennatuurlijke oorzaak werd vermoed, was het van groot 
belang de veroorzaker van de ziekte te benoemen.199 het uit Mesopotamië af-
komstige diagnostische handboek sa.gig geeft vele voorbeelden van geob-
serveerde symptomen die verbonden worden met een specifieke godheid.200 
het benoemen van de veroorzaker opende de mogelijkheid van communi-
catie tussen de ziektebezweerder en de godheid of demon die de ziekte had 
veroorzaakt. De oorzaak voor de ziekte zelf diende volgens de Mesopotami-
sche teksten vooral gezocht te worden in een verstoorde verhouding tussen 
de geaffecteerde mens en de godheid (of goden) die de ziekte had(den) ver-
oorzaakt bij deze mens. genezing bestond dikwijls uit twee sporen. Met me-
dicamenten en zalven werd een therapeutische behandeling gestart, die 
echter weinig effectief werd geacht te zijn, wanneer ook niet de boosheid bij 
de veroorzakende godheid of demon werd weggenomen.201 tablet 33 van 
sa.gig verbindt aan het eind nadrukkelijk ziekten met de ‘hand der 

198 k.van der toorn (1985, 69, 72). n.P. heeßel gaat er in zijn bespreking van de diagnostische tekst sa.gig 
van uit dat iedere ziekte uiteindelijk terug te voeren was op een goddelijke zender, en dat de uiteinde-
lijke oorzaak van ziekte aan de menselijke zijde lag. Menselijk ongewenst gedrag werd door de goden 
gestraft. in zijn optiek is een benadering waarbij ziekte gerelateerd werd aan een meer natuurlijke oor-
zaak als een falend functioneren van organen, pas tussen 650 en 400 v.chr. te bespeuren. ook s. fink 
gaat voor het oude nabije oosten uit van een causale relatie tussen onheil en straf van de goden. vol-
gens fink biedt deze relatie de mogelijkheid om leed op een zinvolle wijze in te passen in een fingerend 
wereldbeeld. 
ik volg in deze studie de visie van van der toorn. De wijze waarop over de ziekte van kirta wordt ge-
sproken, relateert de ziekte, zoals ik zal beargumenteren in paragraaf 5.5.4, zowel aan een mogelijk na-
tuurlijk verschijnsel, als aan een door een godheid veroorzaakt onheil. Daarmee lijkt het benaderen 
van ziekte als veroorzaakt door een goddelijke repressieve lijn in de laatste dagen van ugarit te staan 
naast een lijn waarbij met name natuurlijke oorzaken werden gezocht en gevonden voor voorkomende 
ziekten. om deze observatie lijkt mij de visie van van der toorn meer toepasbaar op het huidige on-
derzoek dan die van heeßel en fink. 
Zie n.P. heeßel (2004, 99, 114) en s. fink (2012, 71-75).

199 c. koerting maakt duidelijk dat de vraag naar de goddelijke veroorzaker van ziekte in israël minder 
pregnant aanwezig was dan in de omliggende culturen. Ze schrijft: 

‘Während die kenntnis der ursache für die Durchführung der NAM.BÚR.BI [verlossings-/genezings-
rituelen, fvdb] von entscheidender bedeutung ist, um festzustellen, welche gottheit wodurch verär-
gert wurde, damit die ritual handlungen und gebete dementsprechend ausgerichtet werden können, 
fragt israel anders. Die frage nach dem »warum« der Psalmen ist eher ein ausdruck für die unver-
ständlichkeit göttlichen handels und ein verweis auch auf die grundlosigkeit von zu erleidender 
gottesferne als die suche nach dem richtigen gegenmittel.’ c. koerting (2012, 482). 

Dit verschil in benadering van ziekte tussen israël en de omringende volken is goed te begrijpen in het 
licht van de monotheïserende tendensen binnen de israëlitische cultuur en godsdienstgeschiedenis. 
binnen polytheïstische godsdiensten in het oude nabije oosten is de vraag naar welke godheid voor 
welk vergrijp zijn of haar ongenoegen in ziekte uit, wel van belang.

200 voor een korte schets van de geschiedenis en opbouw van de tekst sa.gig, zie n.P. heeßel (2004, 100-
104).

201 n.P. heeßel (2000, 82).
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goden’.202 Door deze tekst wordt duidelijk dat goden veroorzaker konden zijn 
van meerdere ziekten. De tekst laat het belang zien voor een exorcist om de 
ziekte aan een godheid te kunnen relateren, aangezien slechts op deze wijze 
helder werd welke vertoornde godheid moest worden aangesproken en tot 
bedaren gebracht.203  

hoewel goden meerdere ziekten konden veroorzaken, werd een afzonder-
lijke ziekte door de tekst van tablet 33 slechts met de hand van één specifieke 
godheid in verband gebracht. Deze constatering was van belang voor de ge-
nezer. Wanneer immers een ziekte met de hand van meerdere goden kon wor-
den verbonden, zou het nog niet duidelijk zijn welke godheid vertoornd zou 
zijn op de zieke, en daarmee zou het ritueel dat de zieke met de godheid 
moest verzoenen niet vaststaan, waardoor de zieke mogelijk zelfs een verer-
gering van zijn toestand te wachten stond. 

tablet 33 van het diagnostisch handboek sa.gig verbindt ziekteaandui-
ding met de hand van een bepaalde godheid. hoewel de reden voor toewij-
zing van ziekteaanduidingen aan de hand van een bepaalde godheid niet 
duidelijk is, lijkt er binnen de Mesopotamische situatie wel sprake te zijn van 
een zekere logica bij deze toewijzing. voor zover er duidelijkheid te verkrijgen 
is voor de moderne onderzoeker, heeft de hand van Dilbat te maken met de 
onderbuik van de man, de hand van ištar met een gebrek aan potentie, en is 
de hand van ištar over het algemeen gerelateerd met de linker zijde van het 
lichaam, terwijl de zonnegod Šamaš zich richt op de rechter zijde van het li-
chaam, overeenkomstig de toenmalig universele idee dat het mannelijke te 
maken had met de rechterzijde en het vrouwelijke met de linkerzijde.204  

een mogelijke relatie tussen ziekte en straf der goden blijkt niet alleen uit 
teksten uit Mesopotamië. De uit ugarit afkomstige, maar in het akkadisch ge-

202 Zie voor een uitgave plus vertaling van deze tablet: e. von Weiher (1993, 81-88).
203 n.P. heeßel (2007, 129).
204 M. stol (1993, 45). een relatie tussen een godheid en de aard van de straf is op politiek niveau ook vast 
te stellen in onder meer het verdrag uit later tijd van essarhaddon met baäl van tyrus. in het slot van 
genoemd verdrag worden meerdere goden genoemd, die alle diverse straffen uitvoeren. in een wat 
gebroken context wordt de godin ištar genoemd, samen met gula, van wie de dreiging uitgaat dat zij 
de verbreker van de eed wonden zullen toedienen die niet meer genezen. Deze wraak past bij de godin 
ištar, van wie bekend is dat zij de godin was van leven en dood. hierop volgt de wraak van de oor-
logsgoden, die, zoals te verwachten, bestaat in een nederlaag in de strijd.  
ten slotte wordt aan het eind van het verdrag tussen esarhaddon en baäl van tyrus de godheid baäl-
Ṣafon genoemd, samen met baäl-sameme en baäl-Malage, die voor onheil tegen de schepen op het 
water zullen zorgen. een verbinding tussen baäl-Ṣafon en navigatie is onder meer bekend uit papyrus 
sallier iv en de stenen ankers als votief offers in de tempel van baʿlu.  
voor een recente weergave van de tekst en vertaling van het verdrag, zie k.a. kitchen en P.J.n. la-
wrence (2012, 958-962). Met betrekking tot de godin ištar, zie Τ. Αbusch (1995, 850-851). Met betrekking 
tot baäl-Ṣafon, zie h. niehr (1995a), en met betrekking tot de stenen ankers als votief offers in de tempel 
van baʿlu, zie o. callot (2011, 92-94 en fig. 20 en 21). 
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schreven, tekst rs 25.460, door M. Dietrich aangeduid als ‘Marduk-hymne uit 
ugarit’, lijkt een gebed te zijn van iemand die ernstig lijdt, maar zich niet be-
wust is van een begane zonde die het lijden als goddelijke retributie kan hebben 
veroorzaakt. De zanger zelf omschrijft zijn ellende als ziekte (regel 22). De tekst 
rs 25.460 als zodanig vertoont in de optiek van M. Dietrich nauwe verwant-
schap met enkele oud-babylonische hymnen waarin eveneens het leed van 
een lijdende persoon wordt beschreven. M. Dietrich noemt de ištar-bagdad-
hymne (iM 58424), naast enkele passages uit de anūna-hymne uit nippur. Die-
trich merkt op dat een belijdenis van zonde wel in de anūna-hymne voorkomt, 
en dat deze verondersteld dient te worden voor de beide andere teksten, daar 
de lofprijzing in de beide andere teksten zonder voorafgaande belijdenis van 
schuld een doodzonde zou zijn geweest in de beleving van de oud-oosterse 
mens. Wanneer M. Dietrich hierin gelijk heeft, hebben we een voorbeeld uit 
ugarit uit een weliswaar in het akkadisch geschreven tekst, waarin een directe 
relatie gelegd wordt tussen zonde en ziekte. hoewel Dietrichs interpretatie van 
rs 25.460 zeker past binnen de gegevens zoals ze uit het oude nabije oosten 
bekend zijn met betrekking tot een mogelijke relatie tussen ziekte en zonde, 
moet wel worden opgemerkt dat rs 25.460 zelf de relatie niet direct legt, en te-
vens dient te worden verdisconteerd dat deze in het akkadisch is geschreven. 
De tekst is binnen ugarit gevonden en maakt daarmee deel uit van de cultuur 
zoals deze binnen ugarit zal hebben bestaan. onbekend is in hoeverre de be-
volking van ugarit met deze tekst vertrouwd was.205 

een relatie tussen ziekte en directe bemoeienis van één der goden – moge-
lijk als gevolg van boosheid – kan echter niet zonder meer worden aangeno-
men voor iedere ziekte. het onderzoek van van der toorn met betrekking tot 
oorzakelijkheid van ziekten, en zijn conclusie dat voor de mens uit het oude 
nabije oosten natuurlijke en bovennatuurlijke oorzaken op harmonische 
wijze naast elkaar konden bestaan, betekent voor de vraagstelling van deze 
paragraaf dat we de mogelijkheid dienen te verdisconteren geen directe teks-
tuele gegevens te vinden die wijzen op een bovennatuurlijk ingrijpen, in dit 
geval de wraak van aṯiratu over een verondersteld niet nakomen van een af-
gelegde gelofte, en kirta’s ziekte. Deze oorzakelijkheid kan echter in de bele-
ving van de oud-oosterse mens wel degelijk als present zijn beschouwd.206 

205 voor vertaling van relevante delen uit genoemde hymnen en interpretatie ervan, zie M. Dietrich (2001).
206 t.J. collins concludeert voor Mesopotamië dat de teksten die spreken over ziekte en gezondheid zelf 
niet geïnteresseerd zijn in een classificatie van de ziekte als veroorzaakt door een bovenmenselijk 
wezen, maar meer in de behandeling ervan. bovendien was er geen enkele noodzaak om een ziekte 
als veroorzaakt door een bovennatuurlijke oorzaak te schilderen, wanneer de ziekte als abnormaal 
werd gezien, omdat dit een algemeen bekend principe is geweest dat door de mensen zelf zonder ver-
melding werd toegepast. 
Zie t.J. collins (1999, 116).

264  |  De voorstelling van de godin Aṯiratu in de Ugaritische alfabetische teksten

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 264



De vraag waarop een antwoord gevonden dient te worden, wanneer geen di-
recte tekstuele aanwijzingen worden aangetroffen voor een relatie tussen kir-
ta’s ziekte en straf opgelegd door één der goden, is in welke mate de ziekte 
van kirta in de ogen van de toenmalige bevolking van ugarit als buitenge-
woon werd gezien. Wanneer we concluderen kunnen dat de ziekte van kirta 
in de tekst als buitengewoon wordt beschreven, mag zij als straf worden ge-
zien.  

een beoordeling van een gebeurtenis beschreven in de oudheid als gewoon 
of buitengewoon dient niet uit te gaan van onze huidige perceptie van de be-
grippen gewoon en buitengewoon, maar van de beleving van de mens in de 
oudheid. hoewel we daarmee voor een vrijwel onmogelijke opdracht staan, 
lijkt het niet onredelijk te veronderstellen dat wanneer een schrijver in het 
oude nabije oosten juist een ziekte van een epische figuur als kirta wilde 
relateren aan wraak van één der goden, deze relatie zichtbaar zal zijn in de 
tekst.207 

sa.gig legt een relatie tussen een specifieke ziekte en een bepaalde god-
heid. Wanneer nu de ziekte van kirta gerelateerd kan worden aan de wraak 
van aṯiratu, is daaruit af te leiden op welk gebied van het menselijk lichaam 
zij voornamelijk invloed had. allereerst zal moeten worden nagegaan of uit 
de aard van de ziekte kan worden opgemaakt welke godheid deze heeft ver-
oorzaakt. 

 
5.5.1.2      Muršili II: een verbroken eed en ziekte als straf der goden? Een 

meerduidige relatie 
voordat we verder gaan met de kirta-legende bespreken we enkele hettiti-
sche teksten die laten zien dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van 
een koppeling tussen een verbroken eed en leed dat de breker van de eed 
overkomt. Daarnaast nuanceren ze een al te directe relatie tussen ontvangen 
straf en aard van de godheid die deze straf oplegt. 

allereerst echter een voorbeeld van een tekst die toont dat in de beleving 
van Muršili ii de mogelijkheid bestaat van ziekte zonder directe aanleiding 
voor straf. Zo klaagt Muršili ii in cth 376.a.ii.10-17208 tegenover de zonne-
godin van arinna over onderdrukkers die zelf hun eed tegenover de goden 
hebben verbroken en die gestraft zouden dienen te worden, terwijl hij zich 
niet bewust is van enig kwaad gedaan door zijn eigen volk dat juist wel door 
ziekte en onderdrukking zwaar is getroffen. Muršili ii bidt tot de goden om, 

207 Zie voor de beantwoording van de vraag of kirta’s ziekte als gewoon of buitengewoon zal zijn gezien 
paragraaf 5.5.4.1.

208 Zie voor vertaling van cth 376.a.ii en cth 378 i. singer (2002, 47-61).
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indien er een reden is waarom zij hem en zijn volk hebben gestraft, deze be-
kend te maken. in de regels 56-60 roept Muršili de goden op niet de goeden 
te laten lijden met de slechten, en uitsluitend deze laatsten te straffen.  

in cth 378.ii bidt Muršili ii tot de stormgod van Ḫatti, en belijdt daarin 
dat zijn vader zelf een eed met de kurustamma had verbroken. blijkens een 
orakel was dit vergrijp de reden van de voortdurende ziekte onder de het-
tieten. vergelijking van het gebed uit cth 376.a.ii en cth 378.ii leert dat 
Muršili ii in het eerste gebed overtuigd was van zijn onschuld en dat juist zij 
die de eed hadden verbroken niet werden gestraft. in cth 378.ii wordt dui-
delijk dat Muršili ii tot het inzicht is gekomen dat zij zelf als volk een eed 
hebben verbroken en dat het volk daarvoor werd gestraft. verder wordt uit 
de vergelijking duidelijk dat Muršili ii zich met dezelfde klacht richt tot de 
zonnegodin van arinna en tot de stormgod van Ḫatti. eenzelfde ramp kon 
in althans de beleving van Muršili ii herleid worden tot straf van meerdere 
goden. in cth 378.i legt Muršili ii dezelfde situatie voor aan de gehele go-
denraad, en vraagt hun de plaag te doen stoppen nu hij rituelen voltrekt in 
verband met de eed die door zijn vader was verbroken. 

bovenstaande observaties laten zien dat enerzijds in teksten uit het oude 
nabije oosten een relatie gelegd werd tussen de aard van de straf en speci-
fieke goden, maar dat deze link niet altijd geacht werd aanwezig te zijn. Met 
name Muršili’s gebeden met betrekking tot dezelfde ramp tot diverse goden, 
maakt duidelijk dat een verbinding tussen een specifieke godheid en de aard 
van de door deze godheid gegeven straf, niet zonder meer tot een eenduidige 
relatie kan worden gereduceerd. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat 
blijkens cth 376.a.ii er geen vast verband werd geacht te bestaan tussen 
leed, waaronder ziekte, en begane zonde. in het licht van het verdrag tussen 
esarhaddon en baäl van tyrus kan een dergelijke relatie worden veronder-
steld tussen de ziekte van kirta en straf van een godheid die verantwoordelijk 
geacht wordt te zijn voor gezondheid.209 in het licht van een vergelijking tus-
sen cth 376.a.ii, cth 378.i en cth 378.ii dient een dergelijke relatie niet 
zonder meer te worden aangenomen. voor wat betreft kirta’s ziekte, dienen 
we de mogelijkheid te verdisconteren dat deze niet door het verbreken van 
zijn eed, of een andere zonde, is veroorzaakt, zoals Muršili ii veronderstelt 
in cth 376.a.ii.  

in de huidige subparagraaf hebben we enkele hettitische teksten onder-
vraagd op het punt van samenhang tussen zonde, mogelijk een verbroken 
eed, en ervaren straf, waaronder ziekte. Duidelijk werd dat deze samenhang 
voor Muršili ii zeker aanwezig was. We gaan ervan uit dat de beleving van 

209 Zie voetnoot 204.
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Muršili ii niet op zichzelf staat, maar breed binnen de toenmalige samenle-
ving zal zijn gedragen. voor wat de Mesopotamische context kan hier nog 
worden verwezen naar de tekst bM 50658, waarin eveneens sprake is van een 
ritueel ter genezing van ziekte als mogelijk gevolg van een verbroken eed, 
naast mogelijke andere oorzaken van ziekte.210 

 
5.5.1.3      Kirta’s ziekte in de tekst van de Kirta-legende: keuze en afbakening 

van de te bespreken tekstgedeelten 
op verschillende momenten in de ontwikkeling van het plot binnen de kirta-
legende wordt aan de ziekte van kirta gerefereerd, of wordt zij besproken. 
onze aandacht wordt in de eerste plaats getrokken door een mogelijk richting 
bepalend gesprek tussen ilḥaʾu en ṯitmanatu in ktu 1.16.ii.17-25. in dit ge-
sprek komen we dichter bij een duiding van kirta’s ziekte, door de ogen van 
acteurs van het plot.  

naast dit gesprek noemen we de volgende ontwikkelingen binnen het plot 
die gecentreerd zijn rondom het ziekbed van kirta. allereerst komen de ede-
len samen op aandrang van kirta zelf. De tekst beschrijft de voorbereidingen 
voor de maaltijd en het samenzijn. De onderlinge conversatie concentreert 
zich op een eventuele opvolger van kirta, en niet op kirta’s ziekte.211 om de 
vraag naar een mogelijke betrokkenheid van aṯiratu bij kirta’s ziekte nader 
te exploreren, focussen we op het lied waarin over de ziekte van kirta wordt 
gezongen.212 De tekst beschrijft drie momenten waarop hetzelfde lied wordt 
aangeheven. allereerst vinden we het in ktu 1.16.i.1-11, waarbij niet meer 
te achterhalen is wie hier spreekt of zingt en zijn kennelijk de eerste twee re-
gels weggevallen door de staat van de kleitablet. vervolgens wordt de tekst 
herhaald door ilḥaʾu in regel 14-23, waarbij deze het eind van het lied, waarin 
gesproken wordt over kosmische gevolgen, weglaat. Deze weglating is mo-

210 Zie voor publicatie en bespreking van bM 50658: M.J. geller (1998).
211 het beschreven gesprek tussen de edelen over een mogelijke opvolger van kirta wordt in deze studie 
niet nader afzonderlijk geanalyseerd. Wel wordt het genoemd in paragraaf 5.5.4.1. het gesprek tussen 
de edelen sluit aan bij de betekenis die ilḥaʾu en ṯitmanatu geven aan kirta’s ziekte, namelijk als pre-
lude op de dood.

212 De kwalificatie van de tekst als lied is niet afkomstig uit de tekst zelf. De tekst spreekt over stemver-
heffing en over huilen en geeft daarmee intense emotie weer. op de drie momenten in de kirta-legende 
waarop de tekst klinkt, is er sprake van grote mate van tekstuele overeenkomst. Deze overeenkomst 
is, gelet op de voor deze momenten aangegeven intense emotie, moeilijk anders te verklaren dan wan-
neer de tekst als voorgegeven tekst bekend moet zijn geweest. of de tekst daadwerkelijk een lied is 
geweest in de moderne betekenis van het woord, blijft discutabel. overigens moet wel gezegd worden 
dat de tekst in de drie situaties waarin deze wordt geciteerd, niet geheel gelijkluidend is. ten opzichte 
van de derde versie van het lied ontbreekt in de eerste versie wat ik onderscheid als het vierde vers in 
de derde versie van het lied. in het tweede lied ontbreekt het in de derde versie onderscheiden vijfde 
vers en is het vierde vers verschoven naar het eind. voor de in de derde versie onderscheiden zes verzen 
waaruit het lied is opgebouwd, zie 5.5.4.2.
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gelijk te verklaren vanuit kirta’s interruptie, maar kan ook een door de auteur 
gebezigde literaire techniek zijn geweest.213 ten slotte komt de tekst voor in 
ktu 1.16.ii.36-49. omdat deze laatste melding de meest volledige tekst bevat, 
nemen we deze als uitgangspunt voor onze analyse. Daarbij nemen we voor 
de vertaling ook de twee eraan voorafgaande regels mee, die een inleiding 
op het lied vormen en aangeven dat het ṯitmanatu, de dochter van kirta is, 
die hier aan het woord is. Duidelijk blijkt dat het lied zelf ophoudt in regel 
49, daar vanaf regel 50 een verandering van plaats wordt beschreven. ṯitma-
natu treedt nu de kamer van haar vader binnen. 

voor de selectie van de hierboven genoemde teksten, wijken we af van de 
in voorgaande situaties gevolgde criteria.214 De vraag die we ons stellen bij 
de in deze paragraaf geselecteerde teksten is niet in hoeverre de teksten zelf 
een functionele handeling representeren, maar of de teksten verhalen van func-
tionele handelingen door aṯiratu verricht, die kirta’s ziekte tot gevolg (kun-
nen) hebben gehad. Met deze opmerking geven we aan te zoeken naar een 
mogelijk ingebed plot dat op drie onderscheiden wijzen verbonden kan zijn 
met het plot op het eerste niveau: verklarend, verklarend en bepalend, of ook 
analoog.215  

in paragraaf 5.5.2 behandelen we de tekst van ktu 1.16.ii.17-25 en in pa-
ragraaf 5.5.3 bespreken we ktu 1.16.ii.36-49 op tekst- en linguïstisch niveau. 
in paragraaf 5.5.4 zal de vraag naar aṯiratu’s betrokkenheid bij kirta’s ziekte 
worden beantwoord. nadrukkelijk verdisconteren we in deze analyse van de 
tekst de mogelijkheid dat de tekst als zodanig appelleert aan mogelijke 
scripts, zoals deze bestaan kunnen hebben in de mindset van de hoorders/le-
zers. Met name het niet meer voorkomen van de naam aṯiratu in het vervolg 
van de kirta-legende daagt uit expliciet rekening te houden met door de tekst 
geïnduceerde mindsets en scripts.216 in paragraaf 5.5.5 vatten we enkele lijnen 
met betrekking tot de wijze waarop in voornoemde teksten gesproken wordt 

213 in paragraaf 5.9.2 zullen we de verschillen tussen de weergaven van het lied in de kirta-legende naast 
elkaar zetten en zoeken naar een mogelijke betekenis die samenhangt met de ontwikkeling van het 
verhaal.

214 Zie met betrekking tot criteria voor het vaststellen van functionele handelingen op het niveau van het 
plot, paragraaf 4.3.1.

215 Zie M. bal (2009, 58-62). M. bal spreekt over ‘verklarend’, wanneer het ingebedde plot de informatie 
geeft die nodig is om het plot op het eerste niveau te begrijpen. Wanneer de in het ingebedde plot ge-
geven informatie een acteur beïnvloedt in zijn of haar handelen, spreekt bal over een ‘verklarende en 
bepalende’ relatie tussen beide plots. tenslotte kan een ingebed plot het plot op het eerste niveau spie-
gelen. van belang bij deze laatstgenoemde literaire techniek is de mate vast te stellen waarin het inge-
bedde plot analoog is aan het plot zelf. bij een analoog ingebed plot is er nooit volledige overeenkomst 
met het plot zelf, maar wordt een enkel aspect nogmaals naar voren gebracht.

216 Zie voor een nadere uitwerking van de termen ‘mindset’ en ‘script’ en hun bijdrage aan de ontwikke-
ling van een plot, paragraaf 4.3.1.
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over kirta’s ziekte samen. Daarbij verbinden we deze lijnen met de vraag 
naar de verhouding van de twee ingebedde plots, namelijk het gesprek tussen 
ṯitmanatu en ilḥaʾu, en het lied dat in verschillende versies meermalen 
klinkt, tot het primaire plot van de legende. 

 
5.5.2 KTU 1.16.II.17-25: tekst, vertaling en linguïstische opmerkingen 
 
1.16.ii.17        tqrb . aḫ . [ xxx]        Ze naderde (haar) broer 
1.16.ii.18        lm . tbʿrn[ . xxx]      Waarom heb je me bedrogen […]? 
1.16.ii.19        mn . yrḫ . k m[rṣ]     hoeveel maand is hij nu werkelijka 

z[iek]? 
1.16.ii.20        mn . k dw . kr[t]        hoelang is kirta echt ziek? 
1.16.ii.21        w yʿny . ġzr .[ ilḥu] ilḥaʾu, de nobele, antwoordde:  
1.16.ii.22        ṯlṯ . yrḫm . k m[rṣ]    ‘Drie maanden is hij echt ziek, 
1.16.ii.23        arbʿ k dw . k[rt]        vier (maanden) is kirta werkelijk ziek  
1.16.ii.24        m[[m]]ndʿ . krt .      Misschien heeft kirta al bereikt [de  
                       mġy[ . ʿrb]                zonsondergang,]  
1.16.ii.25        w qbr                        en het graf. 
 

a. De k wordt gebruikt ter onderstreping van het vervoegde werkwoord dat 
volgt. Deze functie kan in het nederlands worden weergegeven als ‘wer-
kelijk’ of ‘echt’.217 
 
5.5.3 KTU 1.16.II.35-49: tekst, vertaling en linguïstische opmerkingen 
 
1.16.ii.35        tbky . w tšnn Zij weende en knarste haar tanden. 
1.16.ii.35-36   ttn gh . bky Zij verhief haar stem en weende.a 
1.16.ii.36-37   b ḥyk [.] abn nšmḫ in uw leven, vader, verheugden wij ons. 
1.16.ii.37         bl mtk . ngln in uw onsterfelijkheid verblijdden wij ons 
1.16.ii.38         k klb . b btk . nʿtq Zoals een hond die in jouw huis oud is 

geworden,b 

1.16.ii.39         k inr . ap . ḫštk zoals een straathond die in jouw graf-
tombe oud is geworden,c 

1.16.ii.40         ap ab . k mtm . tmtn zul ook jij, vader, als de stervelingen ster-
ven? 

1.16.ii.41         u ḫštk . l bky ʿtq Weed, zal je graftombe zeker een blijvende 
rouwklacht zijn? 

1.16.ii.42         bd . aṯt ab . ṣrry een lied van een vrouw, verheven vader? 

217  Zie voor het gebruik van k als onderstreping van het vervoegde werkwoord J. tropper (2012, 810).
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1.16.ii.43        u ilm . tmtn ach, moeten zelfs goden sterven? 
1.16.ii.43-44  špḥ lṭpn . l yḥ Zal een afstammeling van de goedwil-

lende niet in leven blijvene? 
1.16.ii.44-45  tbkyk ab . ġr . bʿl . De bergenf van baʿlu zullen je bewenen, 

vader. 
1.16.ii.45-46  ṣpn . ḥlm qdš Ṣapanu, de heilige vestingg, 
1.16.ii.46        nny218 . ḥ[l]m . adr nannaja, de sterke ve[st]ing, 
1.16.ii.47        ḥl . rḥb . mk[n]pt het vleu[gel]brede bolwerk. 
1.16.ii.48        ap . krt . bn[m . il] Maar kirta is een nakome[lingh van ilu] 
1.16.ii.49        špḥ . lṭpn[ . w qdš] een afstammeling van de goedwillende, 

[een heilige]. 
 

a. bky is het best te interpreteren als een infinitivus absolutus. het gebruik 
van een finiete werkwoordsvorm later in de zin gevolgd door een infiniti-
vus absolutus van dezelfde stam met finiete betekenis, komt ook voor in 
ktu 1.3.ii.20-22219. l.e. greenstein gaat uit van een omstandigheidsbijzin, 
zoals blijkt uit zijn vertaling van bky als ‘as she cries’.220 Deze interpretatie 
van het gebruik van de infinitivus absolutus is eveneens terug te vinden 
in de vertaling van g. del olmo lete.221 D. sivan geeft aan dat voor om-
standigheidsbijzinnen in het ugaritisch, in onderscheid van andere noord-
west-semitische talen, de yqtl vorm wordt gebruikt, of het participium.222 
Wanneer we bky lezen als infinitivus absolutus met finiete betekenis, ont-
staat er een chiastische structuur, waarbij de woorden van dezelfde stam 
de bicolon markeren en waarbij met name de herhaalde woorden grote na-
druk ontvangen.223 

b. n. Wyatt neemt de eerste persoon pluralis uit regel 36 en 37 als subject bij 
het verbum, en kent aan ʿtq de betekenis ‘huilen’ of ‘janken’ toe. Zijn ver-
taling luidt: ‘like dogs shall we howl at your tomb, like curs at the entrance 
to your burial chamber’.224 helaas beargumenteert Wyatt zijn keuzes niet. 
ook th.r. kämmerer maakt de kinderen van kirta tot subject van het ver-
bum ʿ tq, maar ziet in tegenstelling tot n. Wyatt ‘oud worden’ als betekenis 

218 uDb suggereert any te lezen in plaats van nny. op grond van de foto isf_Do_00576/Pin 1k16t11 lijkt 
mij een n meer voor de hand te liggen dan een a, al moet wel worden opgemerkt dat de eerste n minder 
zwaar is aangezet dan de tweede n, hetgeen mogelijk de indruk kan wekken dat de eerste een a zou 
kunnen zijn geweest.

219 Zie hiervoor D. sivan (2001, 124-125).
220 l.e. greenstein (1997, 34).
221 g. del olmo lete (1981, 314).
222 D. sivan (2001, 225).
223 e. Zurro noemt voorbeelden uit zowel de hebreeuwse als ugaritische teksten waarin het schema abba 
herkenbaar is. Zie voor deze structuur binnen de bicolon e. Zurro (1987, 192-200). 

224 n. Wyatt (1998, 229).
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van ʿtq.225 hoewel het mogelijk is nʿtq te lezen als een g-stam, inperfectum 
1 commuun meervoud, gaan de overige vertalingen en bekende woorden-
boeken uit van een n-stam perfectum 3 masculien enkelvoud. g. del olmo 
lete en J. sanmartín geven voor de n-stam van ʿtq de vertaling: oud wor-
den. Deze betekenis is ook bekend voor het hebreeuwse עתק, waarvan mag 
worden verondersteld dat het verwant is aan het ugaritische ʿtq. J. hoft-
ijzer wijst de betekenis ‘oud worden’ voor ʿtq van de hand. hij kiest voor 
de betekenis ‘verwijderd worden’. helaas noemt hij geen andere plaatsen 
waar de stam ʿtq op deze wijze vertaald kan worden. ik neem zijn voorstel 
dan ook niet over.226 

c. in regel 39 ontbreekt het verbum. We hebben hier te maken met een ellipsis, 
en nemen het verbum over uit de voorafgaande zin. 

d. een passende vertaling voor het element u is hier moeilijk te geven. ik 
neem hier de interpretatie over van J. tropper die u ziet als partikel dat een 
uitroep aangeeft. tropper maakt duidelijk dat het antwoord op de vraag 
slechts negatief kan zijn.227 Deze interpretatie past eveneens bij u uit regel 
43. tegelijkertijd kan u een structureel element binnen dit lied zijn. Zie voor 
de structuur van ktu 1.16.ii.36-49 en de functie van u binnen dit lied pa-
ragraaf 5.5.4.2.  

e. yḥ is hier te lezen als een imperfectum met presens-futurum betekenis. in 
verreweg de meeste gevallen heeft een imperfectum met presens-futurum 
betekenis een geschreven eindvocaal u, al dan niet gevolgd door een eind-
nun. bij werkwoorden die eindigen op een waw/yod kan deze vocaal door 
contractie van de drieklank aan het eind zijn verdwenen, zoals ook in de 
vorm yḥ.228  

f. Zowel de werkwoordsvorm tbky als het bijbehorende subject ġr kan zowel 
enkelvoud als meervoud zijn. een keuze voor een van beide opties hangt 
mede af van de relatie die wordt gezien tussen regel 44-45 en de hierop 
volgende regels. We kiezen hier voor een meervoudsvorm en zien regel 44-
45 als een samenvattende zin die de bergen vermeldt die in de regels 45-47 
worden genoemd. 

g. het substantivum ḥlm is blijkens het bijbehorende adjectief enkelvoud – 
qdš – te lezen als een enkelvoudsvorm. De m betreft hier een enclitische 
mem.229 

225 th.r. kämmerer (2010, 99).
226 J. hoftijzer (1999-2000).
227 Zie J. tropper (2012, 805, 815, 882).
228 D. sivan (2001, 101).
229 Zo ook e. Zurro (1987, 151), en blijkens vertaling g. del olmo lete (1981, 314), e.l. greenstein (1997, 

35) en n. Wyatt (1998, 230).
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h. bnm il is te lezen als een status constructus verbinding waarbij bn gevolgd 
wordt door een enclitische mem.230 
 
5.5.4 Aṯiratu en Kirta’s ziekte 

in paragraaf 5.5.4.1 pogen we een antwoord te vinden op de vragen welk 
ziektebeeld in het gesprek tussen ilḥaʾu en ṯitmanatu wordt geschetst van 
kirta’s ziekte, en of de oorzakelijkheid van dit ziektebeeld in het licht van an-
dere teksten uit het oude nabije oosten gezocht kan worden in de goddelijke 
wereld. Wanneer deze vragen bevestigend beantwoord kunnen worden, 
dient de vraag te worden gesteld of deze oorzakelijkheid niet alleen in alge-
mene termen met de godenwereld in relatie te brengen is, maar ook met 
aṯiratu. 

in paragraaf 5.5.4.2 pogen we opnieuw dit vragencomplex te beantwoor-
den, maar nu vanuit ktu 1.16.ii.36-49. ten slotte willen we in paragraaf 5.5.5 
formuleren of, en zo ja hoe, aṯiratu te maken heeft met kirta’s ziekte en be-
spreken we de vraag of deze ziekte te maken kan hebben met een in aṯiratu’s 
beleving niet vervulde eed door kirta. 

 
5.5.4.1      KTU 1.16.II.17-25: Kirta’s ziektebeeld en het gesprek tussen Ilḥaʾu en 

Ṯitmanatu 
De tekst spreekt over kirta’s ziekte met telkens twee werkwoorden: mrṣ en 
dwy. beide werkwoorden worden gebruikt in ṯitmanatu’s vraag hoelang de 
koning ziek is, nadat ze de reden heeft vernomen waarom ze is ontboden bij 
haar vader (ktu 1.16.ii.19-20). beide zelfde werkwoorden klinken in het ant-
woord dat haar broer ilḥaʾu haar geeft, en waarin hij de tijdsperiode noemt 
(ktu 1.16.ii.22-23). omdat beide werkwoorden meerdere keren samen voor-
komen in een gesprek tussen twee personen die mogelijk een antwoord zou-
den kunnen geven naar betrokkenheid van aṯiratu bij kirta’s ziekte, gaan we 
nu eerst nader in op de connotatie van beide werkwoorden. 

allereerst richten we onze blik op mrṣ. als beschrijving van kirta’s ziekte 
komt het eveneens voor in ktu 1.16.v.10-22, waar ilu tot zevenmaal toe de 
goden vraagt wie van hen ziekte wegneemt. binnen deze vragen heeft het 
ugaritische mrṣ een ruime betekenis en is het onmogelijk de betekenis van 
mrṣ nader te bepalen en daarmee de aard van kirta’s ziekte vast te stellen. 
om het semantisch veld van mrṣ nader te verkennen, verleggen we de blik 
naar de betekenis ervan in verwante talen. enerzijds houden we daarbij re-
kening met het gegeven dat identieke of vergelijkbare woordstammen in ver-
wante semitische talen een andere betekenis of nuanceverschillen kunnen 

230  Zie D. sivan (2001, 193).
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bevatten. anderzijds kan informatie over zelfde woordstammen in verwante 
semitische talen bijdragen aan een beter begrip van de woordstam in een spe-
cifieke semitische taal. 

het ugaritisch mrṣ is verwant met het akkadische verbum marāṣu en het 
substantivum murṣu. binnen de akkadische teksten beschrijven verbum en 
substantivum een scala aan ziekten. Zo wordt marāṣu verbonden met voeten, 
met tanden, met ingewanden, ogen en testikels, en wordt murṣu verbonden 
met hoofd, tanden, ogen, armen en voeten. in een aantal teksten wordt de 
zieke patiënt de dood in het vooruitzicht gesteld, terwijl in andere situaties 
ook genezing kan worden aangezegd.231 het akkadische marāṣu of murṣu kan 
op veel verschillende situaties worden betrokken, en lijkt niet een specifieke 
ziekte aan te duiden. een relatie met een specifieke deel van het lichaam, of 
veroorzakende godheid kan evenmin worden gevonden.232 een onheilspel-
lende betekenis heeft mrṣ in de hebreeuwse bijbel onder meer in 1 koningen 
2.8, waar teruggekeken wordt op het moment dat simeï David op zijn vlucht 
vervloekte met ‘de vreselijkste verwensingen’, 233.ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת in deze meer al-
gemeen onheilspellende betekenis wordt mrṣ eveneens gebruikt in Micha 
2.10, waar het voorkomt in de frase ְוֶחֶבל ִנְמָרץ, dat vertaald kan worden als 
‘vreselijke vernietiging’.234 ten opzichte van het akkadisch kent het he-
breeuws voor mrṣ minder lijn naar fysieke ziekten. Zowel het akkadisch als 
het hebreeuws laten zien dat mrṣ een meer algemene betekenis had van 
ziekte en de daarbij behorende bezorgdheid en stress. De term is moeilijk te 
gebruiken om de aard van kirta’s ziekte nader te bepalen. 

Parallel aan mrṣ komt dwy voor binnen het gesprek tussen ilḥaʾu en ṯit-
manatu. De waarde van het in genoemde teksten gebruikte dwy wordt dui-
delijk wanneer we enkele gegevens uit de hebreeuwse bijbel erbij betrekken. 
De hebreeuwse stam dwy komt onder meer voor in ָּדֶוה (onwel, menstruatie) 
en דוה (onrein zijn/worden), en heeft vooral betrekking op onreinheid die 
ontstaat door menstruatie of na een geboorte. Deze onreinheid kan in de he-
breeuwse bijbel figuurlijk betrokken worden op een verbroken relatie van de 
mens tot JhWh waardoor de eerste zich uitgeput en geïsoleerd voelt, en voor 
wie weinig tot geen uitzicht is. Zo omschrijft Jesaja zijn hart als uitgeput (ַּדָּוי), 
het resultaat van JhWh’s oordeel over het volk (Jesaja 1.5). eenzelfde tekening 
treffen we aan in Jeremia 8.8 en in de klaagliederen van Jeremia 1.22. De on-

231 Zie voor de betekenis en gebruik van marāṣu a.l. oppenheim en e. steiner (1977, 269-276) en murṣu 
(1977, 224-227).

232 ook k. van der toorn wijst op de vaagheid van de term murṣu. naar zijn mening kan de vertaling beter 
‘ongemak’ luiden, dan het gebruikelijk ‘ziekte’. k. van der toorn (1985, 62).

233 vertaling overgenomen van de nbv.
234 vertaling overgenomen van de nbv.
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reinheid, of het gebrek aan kracht, wordt veroorzaakt door de zonde van het 
volk, en de daaropvolgende straf van JhWh. Deze situatie van onreinheid 
kan slechts door JhWh worden doorbroken. opheffing van deze situatie door 
JhWh is terug te vinden in Psalmen 41.4, waar ְּדַוי te begrijpen is als omschrij-
ving van de situatie van onheil en dreiging waarin hij die verstandig met de 
ellendige omgaat uiteindelijk niet door JhWh zal worden overgegeven aan 
de dood. 

De aard van kirta’s ziekte is vooralsnog niet vast te stellen. Wel dienen 
twee momenten uit de legende te worden vermeld waarin uitputting van kir-
ta’s levenskracht wordt getekend, en waaruit is af te leiden dat het semanti-
sche veld van het ugaritische dwy nauw verwant is aan dat van het 
hebreeuwse דוה. allereerst noemen we hier het bezoek van de leiders of le-
geraanvoerders van chuburu die al snel Jaṣṣibu naar voren schuiven als mo-
gelijke vervanger van kirta (ktu 1.15.v.18-22). Daarnaast noemen we hier 
de tweede bicolon van het antwoord dat ilḥaʾu geeft aan ṯitmanatu wanneer 
zij heeft ontdekt dat haar vader ziek is, ondanks ilḥaʾu’s eerdere bevestiging 
van het tegenovergestelde, en zij haar broer op zijn bedrog aanspreekt (ktu 
1.16.ii.24-25). ook in deze bicolon wordt openlijk gezinspeeld op kirta’s 
dood.  

ondanks de eerdere opmerking dat de aard van kirta’s ziekte vooralsnog 
niet is vast te stellen, kan het gebruik van het verbum dwy in de mond van 
ilḥaʾu en ṯitmanatu, gecombineerd met de betekenis van het hebreeuwse 
 en daarvan afgeleide woorden ons mogelijk verder helpen. volgens k. van דוה
der toorn kan uit Mesopotamische diagnostische teksten worden opgemaakt 
dat menstruatie bij een vrouw gezien werd als een abnormale stroom bloed, 
die gepaard ging met onreinheid en tevens een connotatie had van goddelijke 
retributie.235 in de hebreeuwse bijbel wordt ongesteldheid weergegeven met 
woorden die van de stam דוה zijn afgeleid. hoewel, voor zover mij bekend, 
-en afgeleide woorden in het bijbels hebreeuws in de betekenis van bloed דוה
stroom uitsluitend op vrouwen wordt betrokken, is het te overwegen de in 
het ugaritisch voorkomende en met het hebreeuws דוה verwante stam dwy, 
te lezen als aanduiding voor een irreguliere bloedstroom, waarbij het voor 
kirta wellicht iets zou kunnen betekenen als een niet genezende wond. hier-
bij past de klinische observatie van zowel de leiders van chuburu als van 
ilḥaʾu en ṯitmanatu waarmee kirta’s uitputting is getekend.  

De stam dwy, als aanduiding voor kirta’s ziekte, heeft mogelijk, naast een 
betekenis als een abnormale bloedstroom, betrekking op onreinheid, die door 

235 Zie k. van der toorn (1985, 76).
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afscheiding uit het mannelijk geslachtsorgaan kon ontstaan.236 in kirta’s si-
tuatie valt dan te denken aan een seksueel overdraagbare aandoening, waar-
door hij voortdurend onrein was, en die door de mens uit het oude nabije 
oosten in verband werd gebracht met het dragen van een zware zonde.237 als 
gevolg van onreinheid kon kirta als koning niet uittrekken ten strijde tegen 
vijanden, noch zijn rituele verplichtingen nakomen. De eerste consequentie 
van een dergelijke onreinheid voor kirta sluit aan bij het thema van het ge-
sprek van de leiders van chuburu wanneer zij bijeen zijn in mogelijk kirta’s 
huis en spreken over Jaṣṣibu als mogelijke opvolger van kirta. De tweede 
consequentie komt echter niet expliciet terug in de kirta-legende. Mogelijk 
komt zij terloops ter sprake in het lied van ṯitmanatu, waarin zij in de eerste 
regels verwijst naar de welvaart en de daarbij horende blijdschap, die een 
goed functionerende koning, mede als gevolg van het vervullen van zijn ri-
tuele verplichtingen, aan het land schonk.  

Wanneer we uitgaan van kirta’s ziekte als een niet genezende wond, en daar-
mee een bloedende of etterende wond, kan zijn ziekte gemakkelijk worden ge-
zien als een buitengewone situatie, waardoor een relatie tussen de ziekte en de 
wereld der goden binnen de beleving van de mens uit het oude nabije oosten, 
zeker kan hebben bestaan. een geslachtsziekte – waar in deze tijd geen behan-
deling voor mogelijk was – zal door de mens uit het oude nabije oosten even-
zeer als buitengewoon zijn ervaren en in verband gebracht zijn met goddelijke 
inmenging in het leven van de sterveling. Directe aanwijzingen voor persoon-
lijke betrokkenheid van aṯiratu bij kirta’s ziekte zijn in de tekst niet aangetroffen.  

 
5.5.4.2      KTU 1.16.II.36-49: Kirta’s ziekte en het lied van Ṯitmanatu 

het lied als zodanig lijkt niet te spreken over ziekte maar richt zich volledig 
op de sterfelijkheid van kirta, als consequentie van zijn ziekte. allereerst be-
zien we op grafische wijze de opbouw van het lied.  

236 onreinheid door seksueel overdraagbare aandoeningen of ejaculaties wordt door k. van der toorn 
verbonden met het verbod om deel te nemen aan veldtochten en rituele verplichtingen. k. van der 
toorn (1985, 32). helaas is het mij onbekend of er tekstplaatsen zijn waarop de stam dwy of daarvan 
afgeleide vormen met deze vorm van onreinheid worden verbonden. voor mannen uit israël gold de 
bepaling dat ejaculatie hen onrein maakte, en hen belette om deel te nemen in de strijd alvorens zich 
te reinigen. voor onreinheid na ejaculatie wordt in leviticus 21 de stam טמא gebruikt. 
voor vermeldingen van seksueel overdraagbare aandoeningen in assyrische en babylonische literatuur, 
zie J.a. scurlock en b.r. andersen (2005, 88-97).

237 over de relatie tussen een zware zonde en onreinheid, zie k. van der toorn (1985, 32). Dr. h. ten hove 
(voormalig huisarts te katwijk aan Zee) en h.J. agteresch (voormalig internist-hematoloog in goes en 
vlissingen) gaven op grond van de beschrijving van kirta’s onreinheid in telefonisch overleg aan te 
denken aan gonorroe als mogelijke diagnose, al kunnen niet alle symptomen van deze ziekte worden 
teruggevonden in de kirta-legende. h.J. agteresch wees voor een vermelding van gonorroe binnen de 
hebreeuwse bijbel naar leviticus 15.2-3. De gesprekken vonden plaats op 28 maart 2018.
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1.16.ii.36-37   b ḥyk [.] abn nšmḫ in uw leven, vader, verheugden wij ons. 
1.16.ii.37           bl mtk . ngln    in uw onsterfelijkheid verblijdden wij 
                           ons. 
                         
1.16.ii.38         k klb . b btk . nʿtq Zoals een hond die in jouw huis oud is 

geworden, 
1.16.ii.39           k inr . ap . ḫštk    zoals een straathond die in jouw graf- 
                           tombe oud is geworden 
1.16.ii.40           ap ab . k mtm . tmtn   zul ook jij, vader, als de stervelingen 
                           sterven? 
                         
1.16.ii.41         u ḫštk . l bky ʿtq Wee, zal je graftombe zeker een blij-

vende rouwklacht zijn? 
1.16.ii.42           bd . aṯt ab . ṣrry    een lied van een vrouw, verheven 
                           vader? 
                         
1.16.ii.43         u ilm . tmtn ach, moeten zelfs goden sterven? 
1.16.ii.43-44     špḥ lṭpn . l yḥ    Zal een afstammeling van de goedwil- 
                           lende niet in leven blijven? 
                         
1.16.ii.44-45   tbkyk ab . ġr . bʿl De bergen van baʿlu zullen je bewenen, 

vader. 
1.16.ii.45-46     ṣpn . ḥlm qdš    Ṣapanu, de heilige vesting, 
1.16.ii.46           nny . ḥ[l]m . adr    nannaja, de sterke vesting, 
1.16.ii.47           ḥl . rḥb . mk[n]pt    het vleugelbrede bolwerk. 
                         
1.16.ii.48         ap . krt . bn[m . il] Maar kirta is een nakomeling van ilu, 
1.16.ii.49           špḥ . lṭpn[ . w qdš]   een afstammeling van de goedwil- 
                           lende, [een heilige]. 
 

het eerste vers concentreert zich op het leven en de onsterfelijkheid van kirta. 
Zijn leven en onsterfelijkheid zijn reden voor blijdschap. het verbum staat in 
beide cola in de eerste persoon commuun meervoud. in beide cola treffen we 
eveneens het suffix tweede persoon masculien enkelvoud aan. 

het tweede vers laat een herhaling in ieder colon zien van de prepositie k. 
De eerste twee cola bestaan uit een beschrijving van honden die oud zijn ge-
worden en binnen afzienbare tijd zullen sterven. De sterfelijkheid van deze 
honden wordt niet alleen aangeduid door hun leeftijd, maar eveneens door 
de twee plaatsen die in beide eerste cola worden opgesomd: eerst een huis, 
en aansluitend een graftombe. hierbij dient bt te worden te worden gelezen 
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als refererend aan het paleis, dat niet uitsluitend de woonplaats van de le-
vende koning was, maar tevens de woonplaats van de vergoddelijkte voor-
ouders. De funeraire cultus kende tenminste delen die in het paleis hebben 
plaatsgevonden.238 ten slotte wordt in de laatste colon de vraag gesteld of 
kirta niet op dezelfde wijze zal sterven. De in deze colon genoemde sterve-
lingen zijn in de eerste twee cola metaforisch aangeduid als honden. het eer-
ste en tweede vers zijn met elkaar verbonden door het herhaalde en 
omvattende gebruik van het woord ab. 

het derde vers schetst de tijd die volgt op een mogelijke dood van kirta. 
er wordt in de eerste colon gesproken over een grafmonument239 en in de 
tweede colon over rouwgebruiken.240  

het vierde vers bestaat uit een bicolon en beide cola vormen een dubbel 
synoniem parallellisme dat bestaat uit het parallellisme van ilm en špḥ lṭpn 
en vervolgens ook van mt en l ḥwy. het vers vertoont inhoudelijk gelijkenis 
met het eerste vers door het gebruik van mt en het van ḥwy afgeleide ḥy. in 
vers vier is er sprake van een wisseling van persoon. in de voorgaande verzen 
werd gesproken over een persoon in de tweede persoon masculien enkel-
voud. in dit vers wordt er over deze persoon in de derde persoon masculien 
enkelvoud gesproken. Zowel het derde als het vierde vers beginnen met u, 
dat als partikel een uitroep kan weergeven. Wanneer beide verzen met u be-
ginnen, is daarmee de centrale positie van beide verzen binnen dit lied weer-
gegeven. hoewel het lied gericht wordt tot kirta, vormt vers vier mogelijk 

238 Zie ook g. del olmo lete, die wijst op ktu 1.39.12 waar bt mlk wordt genoemd waarbinnen offers wor-
den gebracht als onderdeel van een nachtelijke funeraire cultus. g. del olmo lete (2014, 175). ook D. 
Pardee gaat uit van een nachtelijke funeraire cultus in het paleis. D. Pardee (2000, 74-75). th.J. lewis 
wijst voor deze tekst met name op de godheid špš pgr. het element pgr heeft binnen het ugaritisch de 
betekenis lijk of lichaam alsook funerair offer. th.J. lewis (1989, 37).

239 Met betrekking tot grafmonumenten afkomstig uit ugarit, zie W.t. Pitard (1994).
240 over betrokkenheid van in het bijzonder vrouwen bij rouwgebruiken in het oude nabije oosten zijn 
enkele afbeeldingen bekend. ik noem een afbeelding uit het egyptisch Dodenboek van hunefer, uit de 
tijd van sethos i, een afbeelding uit het graf van userhet in abd el-Qurna en een afbeelding van rou-
wende vrouwen op de sarcofaag van aḥiram uit byblos. Zie voor deze afbeeldingen W. Zwickel (2012, 
6-7). voor het gebruik van liederen rondom rouwplechtigheden wijs ik op het lied geschreven op het 
graf van koning intef uit egypte, afkomstig uit de tijd van het nieuwe koninkrijk, maar mogelijk al af-
komstig uit het Midden rijk. Zie voor vertaling en toelichting van de tekst van het graflied M. licht-
heim (1997). voor de rol van vrouwen bij rouwgebruiken in israël wijs ik op Jeremia 9.16-17 [ned. 
9.17-18], waar Jeremia in een oordeelsaankondiging de boodschap doorgeeft om klaagvrouwen vast 
op te roepen. verder spreekt ezechiël 32.16 over de dochters van de volken die een klaaglied zullen 
zingen. overigens kan blijkens ezechiël 27.32 het klaaglied ook door mannen worden gezongen. ten-
slotte is te wijzen op een in het hettitisch geschreven tekst kub Xii, die in ugarit is gevonden. De tekst 
bestaat uit diverse fragmenten en op één ervan wordt verteld hoe ašertu, nadat ze heeft gehoord dat 
haar kinderen zijn omgebracht, klaagvrouwen aanwijst die gedurende zeven jaar wenen. Zie voor ver-
taling van de tekst g. beckman (1997, 149).
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een argumentum ad deum.241 ṯitmanatu wijst op de uiterste consequentie van 
de dood van kirta. kirta’s mogelijke dood betekent sterfelijkheid voor de 
goden. 

het vijfde vers bestaat uit een tetracolon. evenals in het derde vers staat in 
het vijfde vers de reactie op de dood van kirta centraal, nu beschreven als 
kosmische rouw. het vijfde vers maakt opnieuw gebruik van de tweede per-
soon masculien enkelvoud, nu als objectssuffix, evenals in het eerste vers. 

het zesde vers vertoont een synoniem parallellisme dat bestaat uit bnm il 
en špḥ lṭpn. Daarmee is dit vers inhoudelijk sterk verbonden met het vierde 
vers, waarin kirta eveneens werd benoemd als špḥ lṭpn, en waarbij het parallel 
stond aan ilm, waarvoor in het zesde vers bnm il wordt gebruikt. Pas in dit 
vers wordt kirta bij name genoemd. opnieuw wordt nu de derde persoon 
masculien enkelvoud gebruikt, waarmee het vers duidelijk samenhang ver-
toont met vers vier. 

 
schematisch kunnen we de opbouw van het lied als volgt weergeven. 

 

241 voor voorbeelden van het gebruik van argumenta ad deum in hettitische gebeden en de Psalmen uit de 
hebreeuwse bijbel, zie P. sanders (2007). sanders laat zien dat negatieve gevolgen van de situatie 
waarin de bidder zich bevindt, kunnen worden aangevoerd om de goden ervan te overtuigen de situ-
atie van de bidder te verbeteren. voor negatieve consequenties van het handelen van de goden als 
pleitgrond in hettitische gebeden, zie ook a. Daues en e. rieken (2018, 102-103).
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voorgaande schematische weergave laat een tweedeling binnen het lied zien. 
in het eerste deel wordt over kirta’s mogelijk aanstaande dood op metafori-
sche wijze gesproken in vers twee. Dit vers wordt geflankeerd door een vers 
dat de blijdschap over het leven van kirta bezingt, en een vers dat de droef-
heid over zijn mogelijk sterven uitdrukt. Dit eerste deel van het lied ademt 
een humane sfeer. sterven is een vervolgstap op het ouder worden. kirta 
wordt in het tweede vers vergeleken met stervelingen. 

het tweede deel ademt een geheel andere sfeer, die wellicht het best weer 
te geven is als mythisch. De bergen wenen en nadrukkelijk wordt kirta be-
trokken bij de godenwereld. een mogelijke dood van kirta zal kosmische ge-
volgen hebben, of zal door de goden beweend worden.242 tegelijkertijd wordt 
de mogelijkheid van kirta’s sterven ontkend. Met betrekking tot kirta’s ster-
felijkheid of onsterfelijkheid blijft in dit deel van het lied een zekere spanning 
bestaan. De mogelijkheid van kirta’s dood wordt in het vierde vers nadruk-
kelijk ontkend.243 Deze positie lijkt ook door vers zes te worden ingenomen. 
vers vijf echter beschrijft een kosmische reactie, of rouw door de goden, op 
kirta’s dood, waaruit afgeleid kan worden dat diens dood tenminste een mo-
gelijkheid moet zijn geweest. De spanning met betrekking tot kirta’s sterfe-
lijkheid, wordt binnen het lied niet opgelost. 

Met betrekking tot de vraagstelling van ons onderzoek merken we op dat 
het lied geen nadere informatie verschaft over de aard van kirta’s ziekte, of 
de veroorzaker of oorzaak ervan. het lied wekt zelfs de indruk door het ont-
breken van een verwijzing naar kirta’s ziekte, diens aanstaande dood te zien 
als eindpunt van een natuurlijk verloop, waarin de dood volgt op de ouder-
dom.  

alle nadruk wordt in het lied gelegd op de sterfelijkheid van kirta, die dui-
delijk in tegenspraak wordt geacht te zijn met zijn goddelijke afkomst en 
daarbij behorende status. Daarbij merken we wel op dat waar in de zegen 
van ilu aan kirta’s nakomeling Jaṣṣibu een goddelijke status wordt toege-

242 kosmische gevolgen kunnen binnen de hebreeuwse bijbel de omvang van de catastrofe onderstrepen. 
Zo kunnen de natuur en de vegetatie rouw bedrijven (אבל) na een catastrofale gebeurtenis. tegelijkertijd 
is het mogelijk dat de bergen verwijzen naar goden, zoals D. Pardee en P. Xella stellen, en zou de rouw 
van de bergen kunnen wijzen op rouw van de goden. Zie a. baumann, (1973) en D. Pardee en P. Xella 
(1995).

243 het argument op grond waarvan een mogelijke dood van kirta wordt ontkend is kirta’s behoren tot 
de goden. De gedachte hierachter is dat goden niet sterven. in de baʿlu-mythe bestaat de mogelijkheid 
tot de dood der goden echter wel. Zo doodt baʿlu zijn tegenstander Jammu (ktu. 1.2.iv.32), wat echter 
weer niet noodzakelijkerwijs Jammu’s participatie in het plot van het vervolg van de mythe uitsluit. 
Zie hiervoor ook M.s. smith (1994, 358). ook baʿlu zelf sterft, zoals door diverse acteurs wordt mee-
gedeeld in ktu 1.5.vi.23 en 1.6.i.6. op baʿlu’s dood volgt een beschrijving van ilu’s rouw in ktu 
1.5.vi.11-25 en van ʿanatu’s rouw in 1.6.i.2-10, met aansluitend baʿlu’s begrafenis door ʿanatu.
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zegd, deze wordt onderstreept door de toevoeging dat Jaṣṣibu drinkt van de 
borst van aṯiratu. bij kirta wordt in dit lied zijn goddelijke afkomst gearticu-
leerd door zijn verbondenheid met ilu. Deze verandering in de wijze waarop 
goddelijke afkomst wordt weergegeven kan prima facie mede samenhangen 
met de leeftijd van degene over wie gesproken wordt. Jaṣṣibu moet nog ge-
boren worden wanneer de zegen wordt uitgesproken en zal daarna aange-
wezen zijn op de borst om zich te voeden, terwijl kirta aan het eind van zijn 
leven lijkt te zijn gekomen. tegelijkertijd dient de vraag zich aan of deze reden 
als plausibel en bedoeld kan worden beschouwd wanneer we met name let-
ten op de focalisatie. in paragraaf 5.8 zullen we vanuit het gezichtspunt van 
focalisatie opnieuw deze diversiteit in het articuleren van goddelijke afkomst 
bezien. 

 
5.5.5 Conclusies over Aṯiratu’s betrokkenheid bij Kirta’s ziekte 

op twee momenten in de kirta-legende hebben we een mogelijke betrokken-
heid van aṯiratu bij kirta’s ziekte nader onderzocht. Deze stap was nodig 
daar binnen de ons nu ter beschikking staande tekst van de legende aṯiratu 
zelf in haar laatste woorden een dreigende toon aanslaat. Daarnaast wordt 
in meerdere studies naar de kirta-legende veelal een verbinding gelegd tus-
sen aṯiratu’s dreiging en kirta’s ziekte. 

in paragraaf 5.5.4.1 zagen we hoe het gesprek tussen ilḥaʾu en ṯitmanatu 
geen heldere duiding geeft van een betrokkenheid van aṯiratu bij kirta’s 
ziekte. Wel merkten we op dat de wijze waarop de ziekte wordt besproken 
openingen biedt om de ziekte als gevolg van een goddelijk ingrijpen te inter-
preteren. binnen de tekst van de kirta-legende is het aannemelijk te denken 
aan aṯiratu als mogelijke veroorzaakster van kirta’s ziekte. 

het zorgvuldig opgebouwde lied waarin de vraag naar de (on)sterfelijk-
heid van kirta centraal staat, ziet diens mogelijke dood als gevolg van zijn 
ouderdom en maakt op geen moment melding van zijn ziekte. Daarmee kan 
de vraag naar mogelijke goddelijke retributie als oorzakelijkheid van kirta’s 
ziekte binnen dit lied niet bevestigend worden beantwoord. het gezamenlijk 
voorkomen van het gesprek, zoals besproken in paragraaf 5.5.4.1 en het lied, 
zoals besproken in paragraaf 5.5.4.2, opent de mogelijkheid de ziekte van 
kirta te zien als een ouderdomsziekte die, naar verwachting, zou uitlopen op 
kirta’s dood. 

Wanneer we beide hierboven besproken tekstdelen als ingebed plot be-
zien, constateren we dat op dit niveau twee lijnen met betrekking tot de oor-
zakelijkheid van kirta’s ziekte worden neergezet. enerzijds wordt de 
mogelijkheid opengehouden de ziekte veroorzaakt te zien door goddelijke 
retributie (ktu 1.16.ii.17-25). anderzijds wordt de ziekte beschreven als ou-
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derdom, waarop binnen de wereld waarin mensen leven, de dood volgt 
(ktu 1.16.ii.36-42).244  

Met betrekking tot een ingebed plot zijn er drie mogelijke functies te ver-
melden: verklarend, verklarend en bepalend, of analoog. een analoge functie 
veronderstelt een grote mate van letterlijke overeenkomst tussen het plot en 
het ingebedde plot. een dergelijke overeenkomst kan noch in het gesprek tus-
sen ṯitmanatu en ilḥaʾu, noch in het hierboven geanalyseerde lied worden 
gevonden. Daarmee mogen we stellen dat de twee ingebedde plots niet ana-
loog zijn bedoeld. het verschil tussen een verklarende functie en een verkla-
rende en bepalende functie is gelegen in de invloed die het ingebedde plot 
heeft op de aanwezige acteurs of de als aanwezig veronderstelde acteurs. Met 
name in paragraaf 5.8 zullen we beschrijven op welke wijze er invloed vanuit 
de hier besproken ingebedde plots bespeurbaar is in het primaire plot en zul-
len we kunnen vaststellen welke functie de auteur van de kirta-legende heeft 
bedoeld.  

 
5.6 KIRTA’S GENEZING 

alvorens definitieve conclusies te trekken over de oorzaak van kirta’s ziekte 
kijken we eerst naar diens genezing.  

 
5.6.1 Keuze en afbakening van de teksten 

kirta’s genezing wordt beschreven in ktu 1.16.v en ktu.1.16.vi. We beper-
ken de bespreking van kirta’s genezing tot twee momenten. allereerst kijken 
we naar ktu 1.16.v, die een bijeenkomst van de godenraad beschrijft. Deze 
tekst, waarin ilu de goden vraagt wie van hen ziekten kan genezen, bestaat 
uit veel letterlijke herhalingen van ilu’s vraag. Derhalve bespreken we hier 
slechts de regels 9-13. aansluitend is ook ilu’s creatie van een genezer van 
belang. Deze handeling wordt beschreven in de regels 24-30. 

het tweede moment waarnaar we willen kijken is de beschrijving van de 
genezing zelf in ktu 1.16.vi.1-14. De tekst biedt veel parallellen met ktu 
1.16.v.47-52, waarin ilu de opdracht tot genezing van kirta geeft. Wel moet 

244 Meerdere verklaringen voor onheil of ziekte binnen een en dezelfde tekst, komt ook voor in enkele uit 
Mesopotamië afkomstige teksten, waar zowel onheil als straf van de goden op ongehoorzaamheid 
wordt getekend, alsook als gevolg van toverij. t. abusch laat zien hoe zelfs bestaande teksten worden 
gewijzigd om deze nieuwe verklaring in te passen in bestaande voorstellingen. in de optiek van t. 
abusch is deze aanvulling van bestaande teksten een gevolg van sociale en culturele veranderingen 
die zich in een lange periode gedurende het tweede millennium v.chr. hebben voltrokken. Zie t. 
abusch (1999). nader onderzoek is nodig om na te gaan of het tweesporenbeeld met betrekking tot de 
oorzaak van kirta’s onheil, gerelateerd kan worden aan sociale en culturele veranderingen binnen uga-
rit. een dergelijk onderzoek kan niet binnen de kaders van deze studie worden uitgevoerd.
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opgemerkt worden dat de tekst die de opdracht weergeeft, op veel plaatsen 
beschadigd is en mede op grond van de uitvoering van de genezing is geres-
taureerd. ktu 1.16.vi.1-14, dat kirta’s genezing beschrijft, wordt voorafge-
gaan door een lacune aan het eind van ktu 1.16.v en gevolgd door een 
nieuwe scène waarin kirta zelf het woord neemt en opdracht geeft aan zijn 
vrouw om een maaltijd te bereiden.  

 
5.6.2 KTU 1.16.V.9-13 en 24-30: tekst, vertaling en linguïstische opmerkingen 
 
1.16.v.9     [———-] [toen sprak]a 
1.16.v.10   lṭpn . i[l . d pid . my] de goedwillende, i[lu, de goedhartige: 

‘Wie] 
1.16.v.11   b ilm . y[dy . mrṣ] onder de goden [is verdrijver van 

ziekte,] 
1.16.v.12   gršm . z[bln . in . b ilm] uitwerper van zi[ekte?’ er was niemand 

onder de goden] 
1.16.v.13   ʿnyh . die hem antwoordde.b 

 
hieronder volgt ktu 1.16.v.24-30 

 
1.16.v.24   ṯb . bny . l mṯbtkm blijf zitten,c mijn zonen, op jullie zetels, 
1.16.v.25   l kḥṯ . zblk[m .]ank op jul[lie] prinselijke tronen. ik 
1.16.v.26   iḥtrš . w aškn zal een bezwering doend, en ik zal (haar) 

toerusten. 
1.16.v.27   aškn . ydt . [m]rṣ gršt ik zal (haar) bereiden die [zie]kte uit-

drijft, die uitwerpt 
1.16.v.28   zbln . rḥt[h.rt] . ymlu ziekte. hij vulde zijn de palm van [zijn] 

hand met mod[der] 
1.16.v.29   nʿm . rṯ . ṯ[iṭ] . yqrṣ met uitgelezen modder. hij boetseerde  
1.16.v.30   dt . b pḫr[ . xxxx]r mḫt uit  pottenbakkerskleie [die] kon verwij-

derenf [    ] 
 

a. een vertaling van het voorafgaande woord ṯlṯth wordt hier niet gegeven, 
mede doordat deze vorm lijkt te hebben behoord bij het voorafgaande. De 
gebroken staat van de eerste 9 regels van deze kolom bemoeilijken een 
juiste interpretatie van de nog leesbare delen uit deze regels.245 vanaf regel 
10 is het duidelijk dat ilu het woord neemt.  

b. De vorm ʿnyh lees ik hier als een participium, mede door het gebruik van 

245 Zie met betrekking tot ktu 1.15.v.1-9 ook voetnoot 196.
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in dat wordt gebruikt als ontkenning van nominale zinnen of zinsdelen.246 
c. De plurale vorm van ṯb kan niet uit de verbale vorm zelf worden afgeleid 

daar deze wordt aangegeven door een lange maar ongeschreven vocaal 
aan het eind. De plurale vorm wordt wel verondersteld door het suffix 
tweede persoon mannelijk meervoud na mṯbt. 

d. het werkwoord ḥrš wordt binnen de noordwest-semitische talen vooral 
gebruikt als aanduiding van handelingen verricht door vakmensen en kun-
stenaars. Daarnaast geeft het werkwoord het uitvoeren van een magische 
handeling weer. J.t. lewis merkt op dat velen de suggestie van ginsberg 
hebben gevolgd, dat magie en schepping hand in hand gaan. in de verta-
ling van ḥrš kies ik er hier voor om de magische handeling te benadrukken. 
in het nu volgende verbum škn wordt het concrete handelen van vaklui en 
kunstenaars verwoord. Met deze vertaling komen beide aspecten van het 
scheppende handelen in de zin samen aan bod.247 

e. De aan pḫr voorafgaande b lees ik als beth-essentiae.248 in paragraaf 5.6.4 zul-
len we de betekenis van de b op deze plaats nader uitwerken.  

f. mḫt is te lezen als een g-stam vrouwelijk participium van *mḫy.  
 
5.6.3 KTU 1.16.VI.1-14: tekst, vertaling en linguïstische opmerkingen 
 
1.16.vi.1   [m]t . dm . ḫt . šʿtqt dt Motu,a wees dan verslagen. sjaʿtiqatu, 

wees die  
1.16.vi.2    li . w ttbʿ . šʿtqt overwintb. sjaʿtiqatu vertrok. 
1.16.vi.3    bt . krt . bu . tbu het huis van kirta ging zij zeker binnen.c 
1.16.vi.4    bkt . tgly . w tbu Wenend ging ze haar weg en ging het 

snikkend  
1.16.vi.5    n[[x]]ṣrt . tbu . pnm binnen. Zij ging het binnen. 
1.16.vi.6    ʿrm . tdu . mt249 Zij deed Motu uit de stadd wegvliegen.e 

246 Zie D. sivan, (2001, 187).
247 Zie t.J. lewis (2013, 192-194).
248 Zie voor de beth-essentiae in het bijbels hebreeuws: b.k. Waltke en M. o’connor (1990, 198).
249 lezingen van de tekst lopen hier uiteen. ktu3 leest mh[[pd]], maar stelt voor te lezen m<nt>h, al wordt 

deze suggestie voorzien van een vraagteken. n. Wyatt kiest op grond van een niet nader door hem ge-
ïdentificeerde foto voor de lezing mt. th.J. lewis laat zowel de mogelijkheid mt te lezen toe, als mh, 
maar meent op grond van de context te moeten kiezen voor de lezing mt. foto’s beschikbaar binnen 
het inscriptifact Project bevestigen de lezing van n. Wyatt. foto isf_Do_00591/Pin 1k16P18 laat een 
duidelijk indruk van een t zien, waarbij opgemerkt dient te worden dat beneden de indruk wel enige 
oneffenheden zijn waar te nemen. Deze oneffenheden kunnen echter moeilijk de ten opzichte van een 
t ontbrekende twee horizontale lijnen zijn om een h te vormen. op grond van de genoemde foto gaan 
we uit van de correcte lezing mt. 
e.l. greenstein leest mi. op grond van de hierboven vermelde foto lijkt mij deze reconstructie niet mo-
gelijk, tenzij men een schrijffout veronderstelt. 
Zie n. Wyatt (1998, 236, nt. 282), e.l. greenstein (1997, 39) en th.J. lewis (2013, 204).
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1.16.vi.7   pdrm . tdu . šrr Zij deed de vijand uit de stad wegvliegen. 
1.16.vi.8    ḫṭm . tʿmt . tḥr250 . ptm251 Met een scepter sloeg zij. het voorhoofdf 

werd warm.g 

1.16.vi.9    zbln . ʿl . rišh De ziekte verhief zichh boven zijn hoofd. 
1.16.vi.10  w tṯb . trḥṣ {.} nn . b dʿt Zij waste hem herhaaldelijki schoon van 

zweet. 
1.16.vi.11  npšh . l lḥm . tptḥ Zij opende zijn keel om te eten, 
1.16.vi.12  brlth . l ṯrm zijn honger om zich te voeden. 
1.16.vi.13  mt . dm . ḫt . šʿtqt252 Zo was Motu overwonnen. sjaʿtiqatu 
1.16.vi.14  dm . lan253 was nu zeker overwinnaar. 
 

a. mt kan als Motu worden vertaald of als ‘dood’. voor ugarit gaan we uit 
van een in elkaar vervlochten zijn van mensenwereld en godenwereld. 
enerzijds kan mt dan gezien worden als godheid die dood brengt, ander-
zijds kan mt tegelijkertijd evenzeer als natuurlijk proces worden gezien.254 

250 ktu3 leest hier pṭr . km, waarbij pṭr bij regel 8 hoort en km bij regel 9. pṭr kan vertaald worden als ‘ope-
ning’, zo g. del olmo lete en J. sanmartín, terwijl e.l. greenstein het weergeeft als ‘knot’. km kan wor-
den vertaald als ‘aldus’. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat van de veronderstelde p slechts 
één horizontale indruk is te zien op de foto’s isf_Do_00590/1k16t18 en isf_Do_00591/1k16P18. De 
vage oneffenheid beneden de indruk kan moeilijk als tweede horizontale indruk behorend bij een p 
worden gelezen. het ligt meer voor de hand de indruk als een t te lezen. het nu ontstane tṭr levert ech-
ter geen betekenisvolle vertaling op. Wanneer we echter in plaats van een ṭ een ḥ lezen, een wijziging 
die in het ugaritisch slechts een toevoeging van een kleine verticale indruk aan de onderzijde van de 
letter behoeft, verschijnt de verbale vorm tḥr. het is niet onredelijk te veronderstellen dat op deze plaats 
in de tekst door de schrijver een schrijffout is begaan. De tablet laat zien dat er ruimtegebrek ontstond 
voor de letters die nog moesten volgen, waardoor mogelijk de aandacht van de schrijver werd afgeleid 
van de juiste schrijfwijze van tḥr. Deze reconstructie is, voor zover mij bekend, niet eerder voorgesteld. 
het ruimtegebrek in deze regel is op twee momenten te constateren. Zo is de laatste horizontale indruk 
van de r meer dan gewoonlijk naar binnen geschoven, en is de verticale indruk van de m op de eindlijn 
van de kolom geplaatst. voor een additioneel ondersteunend argument vanuit de structuur van de 
tekst om hier tḥr te lezen, zie paragraaf 5.6.4. 
Zie voor andere voorstellen het overzicht van th.J. lewis (2013, 206-207). 

251 ktu3 leest hier km, een lezing die niet kan worden uitgesloten. anderzijds kan mede in het licht van 
het ruimtegebrek aan het eind van de regel zeker ook ptm worden gelezen, wat ten opzichte van km 
slechts een nauwer op elkaar geschreven pt veronderstelt. Met de lezing ptm ontstaat eveneens een pa-
rallellisme met het in regel 9 voorkomende riš.

252 ktu3 leest hier šʿtẓt maar stelt voor šʿtqt te lezen. foto isf_Do_00591/Pin 1k16P18 laat zien dat de 
lezing šʿtqt waarschijnlijker is.

253 De tekst van de tablet leest duidelijk lan. Deze vorm is echter binnen de context niet goed te begrijpen 
en zal blijkens het parallelle perfectum van de g-stam in de derde persoon feminien ḫt uit regel 13, ge-
corrigeerd moeten worden tot lat. Daarmee is sjaʿtiqatu het subject van het verbum lat. Zo ook ktu3.

254 Zie ook s.u. gulde (2007, 101-102). J.f. healey ziet teksten binnen de hebreeuwse bijbel waarin dood 
zowel mythologisch als niet-mythologisch kan worden gelezen. evenals J.f. healey wijst ook g.c. 
vreugdenhil op onder meer hosea 13.14 waar Mot als persoon wordt toegesproken en merkt op dat in 
het licht van het mentale beeld dat de oud-oosterse mens bij onder meer mot had, het voor de hand ligt 
te veronderstellen dat deze de term mot geassociëerd zal hebben met goden en demonen. Daarbij dient 
dan wel de opmerking van J. healey, meegenomen door g.c. vreugdenhil, te worden meegegeven dat 
in de ugaritische teksten Mot weliswaar tot de godenwereld behoort, maar niet als de overige goden 
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b. li is te lezen als een g-imperativus, tweede persoon vrouwelijk enkelvoud, 
van het werkwoord lʾw.255 

c. De ugaritische tekst gebruikt hier een infinitivus absolutus die de betekenis 
van de finiete werkwoordsvorm versterkt. Wat structuur betreft correspon-
deert regel 3 met regel 5, waar de finiete werkwoordsvorm wordt aange-
vuld door een adverbiaal gebruikt pnm. beide ingesloten cola bevatten nu 
een finiete werkwoordsvormen, tgly en wtbu, aangevuld met een modaal 
participium, in casu bkt en nṣrt. 

d. ʿrm kan gelezen worden als pluraal of als singulier met enclitische mem. 
De context waarin meegedeeld wordt dat sjaʿtiqatu het huis van kirta bin-
nentrekt, maakt een vertaling als enkelvoud aannemelijker. eenzelfde op-
merking maak ik bij het in de volgende regel vermelde pdrm. ook hier lees 
ik de m als een enclitische mem. overigens is het niet onmogelijk om met 
th.J. lewis de verwijzing naar de steden die worden bevrijd van ziekte te 
zien in het licht van de beschreven gevolgen van kirta’s ziekte voor het 
land. in dat geval kan een meervoudsvorm worden gelezen.256 

e. Wanneer we uitgaan van een g-stam voor dʾy vliegt sjaʿtiqatu zelf weg, 
wat moeilijk voorstelbaar is, nu ze juist in het huis is aangekomen. beter 
lijkt het om een D-stam te veronderstellen: zij deed wegvliegen.257 

f. het ugaritisch kent geen stam pt. g. del olmo lete en J. sanmartín kennen 
uitsluitend de stam pit en geven daarbij als vertaling ‘tempel’, ‘rand’ of 
‘grens’. J. tropper gaat uit van onderscheid tussen pit en pat.258 Deze laatste 
woordstam heeft als betekenis ‘voorhoofd’. De vocaal is in ktu 1.16.vi.8 
niet geschreven. het parallellisme met riš wijst in de richting van pat. 

g. De werkwoordsvorm tḥr is te lezen als een g-imperfectum van ḥrr, in de 
betekenis ‘warm worden’. Deze betekenis sluit aan bij het in regel 10 ver-
melde zweet dat wordt afgewassen. 

h. ʿl als g perfectum komt voor naast ʿly.259 
i. J.l. greenstein neemt ṯb in de betekenis van ‘terugkeren’. voor deze bete-
kenis moet echter verondersteld worden dat sjaʿtiqatu kirta een moment 
moet hebben verlaten. De tekst geeft echter geen aanleiding om aan te 

object van verering was, geen rol heeft gespeeld bij naamgeving en evenmin op godenlijsten te vinden 
is. in healey’s optiek is Mot eerder als demon dan als godheid te beschouwen. 
Zie J.f. healey (1995) en g.c. vreugdenhil (2013, 357-360).

255 J. tropper (2012, 663).
256 Zie th.J. lewis (2013, 205).
257 Zo ook th.J. lewis (2014, 13).
258 onderscheid tussen de woordstammen pit en pat wordt ook gemaakt door a. Militarev en l. kogan 

(2000, 18-182). Zie ook J. tropper (2008, 93-94). 
259 Zie D. sivan (2001, 162).
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nemen dat sjaʿtiqatu hier fysiek terugkeert bij kirta.260 g. del olmo lete 
kiest ervoor om ttb te zien als bijstelling bij rḥṣ.261 Deze interpretatie past 
beter in deze context. Ze is grammaticaal mogelijk en roept geen onnodige 
vragen op die binnen de tekst niet kunnen worden beantwoord.262 
 
5.6.4 Ilu en Kirta’s genezing 

ktu 1.6.v.9-22 verhaalt ilu’s vraag aan de goden wie van hen ziekten geneest. 
geen van de aanwezige goden antwoordt. een godenvergadering lijkt de 
meest passende setting te zijn. Men mag aannemen dat alle goden aanwezig 
zullen zijn geweest. Wanneer slechts een aantal van de goden aanwezig was 

260 Zie e.l. greenstein (1997, 40). th.J. lewis pleit ervoor om de tekst te lezen in het licht van medisch-ri-
tuele handelingen, waardoor een iteratieve betekenis hier meer voor de hand ligt. over de vraag of in 
de hebreeuwse bijbel elisa het dode kind van de sunamitische vrouw verlaat, lopen de meningen uit-
een. t.r. hobbs gaat er blijkens de vertaling van 2 koningen 4.35 en het bij dit vers gegeven commen-
taar, vanuit dat elisa’s eerste poging om het kind tot leven te wekken mislukt en hij tussen de eerste 
en tweede poging, die wel slaagt, voor het huis waarin het overleden kind verbleef, heen en weer liep. 
J.a. Montgomery en h.s. gehman denken aan een heen en weer lopen binnen het huis, evenals J. gray. 
J.a. Montgomery en h.s. gehman merken daarbij op dat het heen en weer lopen een uitdrukking is 
van fysieke uitputting. h.a. brongers meent dat er mogelijk twee versies van eenzelfde verhaal zijn 
overgeleverd en in 2 koningen 4.32-35 bij elkaar zijn gevoegd, zonder deze te harmoniseren. in bron-
gers’ optiek is er dan ook geen sprake van een verlaten van de jonge man op zijn bed. b. becking deelt 
2 koningen 4.8-38 in op grond van personen die optreden, wisselingen in tijden en plaats waar het ver-
haal zich afspeelt. Daarbij neemt becking de verzen 31-38 als één geheel, waarbij de in deze verzen be-
schreven gebeurtenissen plaatshebben in de bovenkamer. in deze richting denken ook r.l. omanson 
en J.e. ellington die opmerken dat met ‘huis’ in vers 35 naar alle waarschijnlijkheid de kamer is bedoeld 
waarin de jonge man op bed lag. hoewel M. Pietsch de vraag of elisa het vertrek waar de jongen ligt 
verlaat niet behandelt, lijkt hij ervan uit te gaan dat elisa bij de jongen blijft.  
De door h.a. brongers verdedigde visie waarin twee versies van een verhaal samenkomen, lost het 
probleem van het verlaten van de jongen op. De visie waarbij de jongen alleen wordt gelaten en elisa 
voor het huis heen en weer loopt, of binnen het huis, waarbij eveneens wordt uitgegaan van een fysieke 
scheiding, roept de vraag op waarom de profeet de jongen alleen laat, terwijl juist daarvoor wordt ver-
teld hoe de jongen weer warm wordt.  
noch de genezing van kirta door sjaʿtiqatu, noch de opwekking van de jonge man door elisa sugge-
reert een fysieke scheiding tussen de ‘genezer’ of ‘opwekker’ en de zieke of overledene. een dergelijke 
interpretatie roept onnodige vragen op en is grammaticaal niet noodzakelijk.  
Zie J.a. Montgomery en h.s. gehman (1951, 369), J. gray (1970, 494), h.a. brongers (1970), t.r. hobbs 
(1985, 42, 52) en b. becking (1992, 8) en r.l. omanson en J.e. ellington (2008, 788), th.J. lewis (2014, 
15) en M. Pietsch (2017).

261 g. del olmo lete (1981, 320).
262 De constructie wtṯb trḥṣ kan wellicht het best worden omschreven als een constructie waarbij het tweede 

werkwoord in appositie, met adverbiale betekenis, staat ten opzichte van het eerste verbum en daarmee 
een specifieke omschrijving geeft van het eerste verbum. overwogen kan worden om de constructie 
te duiden als hendiadys. echter, mede in het licht van de verscheiden duidingen die aan het begrip 
hendiadys zijn en worden gegeven, zal gewacht moeten worden op het bereiken van consensus met 
betrekking tot de betekenis en toepassing ervan. Zie voor een overzicht van het gebruik van de term 
hendiadys binnen de studie van de hebreeuwse bijbel: r. lillas (2012). lillas zelf pleit er voor om met 
betrekking tot het bijbels hebreeuws de term hendiadys niet te gebruiken, mede ook door haar ach-
tergrond in de latijnse en griekse klassieke rhetorische traditie. bovendien, merkt lillas op, bestrijkt 
de verbinding van een woordpaar in het hebreeuws een scala aan interpretatieve mogelijkheden die 
niet slechts door één term kan worden afgedekt. Zie r. lillas (2012, 318-320).
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geweest, zou het denkbaar zijn geweest dat ilu alvorens een nieuw wezen te 
scheppen, de nu eventueel afwezige goden naar hun mogelijkheden om kirta 
te genezen zou hebben gevraagd. een presentie van aṯiratu wordt door de 
tekst ontkend noch bevestigd.263 

De zevenvoudige herhaling van de vraag geeft aan de passage een duide-
lijk literaire stilistische structuur, waarbij de bestaande goden alle mogelijk-
heid hebben gekregen te antwoorden en kirta’s ziekte te genezen. binnen het 
plot betekent het zwijgen van de goden ruimte voor ilu om zelf een initiatief 
ter genezing van kirta’s ziekte te ontwikkelen.264 

De formulering van de vraag van ilu aan de goden geeft geen specifieke 
informatie met betrekking tot de aard van de ziekte of de oorzaak of veroor-
zaker van de ziekte. De ziekte van kirta wordt nu aangeduid met de woorden 
mrṣ en zbln. in paragraaf 5.5.4.1 hebben we reeds gezien dat mrṣ een algemene 
term is die ziekte aangeeft en de daarbij horende bezorgdheid en stress. het 
is op deze plaats dat nu het woord zbln ter aanduiding van kirta’s ziekte 
wordt aangewend. een nadere aanduiding van de aard of oorzaak van de 
ziekte wordt evenmin door zbln gegeven. Wel wordt het in ktu 1.14.i.17 ge-
bruikt waar gesproken wordt over het verlies van kirta’s gezin. in het licht 
van het gebruik van zbln in de kirta-legende heeft zbln een sterke connotatie 
met de dood. 

 De reactie van de goden op ilu’s vraag is een diep zwijgen. om een moge-
lijke reden voor het zwijgen van de goden te kunnen geven, gaan we uit van 
een zekere mate van parallellie die bestaan kan hebben tussen het omgaan 
met ziekten in het menselijk bestaan en het omgaan met ziekten binnen een 
godenwereld. Wanneer we letten op de wijze waarop binnen de wereld van 
het menselijk bestaan in het oude nabije oosten op ziekte werd gereageerd, 
zijn er meerdere redenen aan te voeren voor het zwijgen van de goden. Zo is 
het mogelijk dat de goden niet de juiste diagnose hebben kunnen stellen en 
daarom zwijgen wanneer ilu hun de vraag voorlegt wie van hen de ziekte 

263 voor de binnen ugarit gebruikte aanduidingen voor de godenraad en de samenstelling ervan, verwijs 
ik naar paragraaf 5.3.3.

264 ktu 1.100 meldt een verzoek tot genezing aan twaalf goden, waarbij de eerste elf het verzoek niet be-
antwoorden. th.J. lewis gaat ervan uit dat door middel van deze opbouw van de tekst juist Ḥôrānu 
voor het voetlicht wordt gehaald, daar hij wel aan het verzoek voldoet. het zwijgen van de goden in 
ktu 1.100 is parallel te zien aan het zwijgen van de goden in ktu 1.16. evenals in ktu 1.100 de nadruk 
valt op degene die wel reageert op het verzoek, vraagt ktu 1.16 alle aandacht voor sjaʿtiqatu, die na-
drukkelijk als schepsel van ilu wordt geportretteerd, waarmee de tekst ilu in het centrum plaatst. voor 
een nederlandse vertaling van ktu 1.100, zie M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2016, 281-286). 
Zie th.J. lewis (2014, 18-19).
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van kirta kan genezen.265 echter, hoewel op het menselijk niveau de onmo-
gelijkheid een diagnose te stellen een rol kan spelen bij het zwijgen van om-
standers, lijkt op het niveau van de godenwereld onduidelijkheid met 
betrekking tot de diagnose van kirta’s ziekte geen rol te spelen. We gaan 
ervan uit dat de reden voor het zwijgen door de goden op andere wijze ver-
klaard zal moeten worden. 

het zwijgen van de goden kan samenhangen met de aard of ernst van de 
ziekte. het reeds vermelde diagnostisch handboek sa.gig meldt naast ziek-
tesymptomen eveneens de prognose. Deze prognose wordt in stereotiep taal-
gebruik weergegeven. van een aantal ziekten is de prognose dat de patiënt 
zal sterven.266 onmogelijkheid tot genezing komt eveneens naar voren in een 
vloek uit hammurabi’s wetscollectie, waarbij de godin ninkarak wordt op-
geroepen de overtreder met een huidziekte te straffen, die door geen arts kan 
worden gediagnosticeerd, noch verzacht, en die als ‘een beet van de dood’ 
niet kan worden verdreven.267 het zwijgen van de goden kan binnen de kirta-
legende het best gerelateerd worden aan de slechte prognose voor kirta en 
duiden op de onmacht van de goden in het lot van kirta verandering aan te 
brengen. een dergelijk zwijgen van de goden bij het zien van destructie en 
dood, met een daaraan kennelijk verbonden onmacht om een verandering in 
de situatie te brengen, komt eveneens voor in het gilgameš-epos, waar de 
goden zwijgen na het zien van de verwoesting die op aarde door de vloed is 
veroorzaakt.268 

De interpretatie van het zwijgen van de goden als reactie op de ernst van 
de situatie, vindt steun binnen de opbouw van het plot van de kirta-le-

265 n.P. heeßel verwijst naar een brief van urad-nananja aan de assyrische koning essarhaddon, waarin 
de vraag van de koning als volgt wordt vertaald: ‘Warum erkennst du das Wesen meiner krankheit 
nicht (und) führst du ihre heilung nicht herbei?’ hoewel deze klacht uit een andere tijd afkomstig is, 
zal de klacht zeker ook in de tijd van de kirta-legende hebben geklonken. 
Zie n.P. heeßel (2000, 75).

266 Zie b. böck (2014, 46-47).
267 Zie b. böck (2014, 53).
268 voor wat betreft het humane niveau, onderscheiden van de mythische wereld, komt in de hebreeuwse 

bijbel het zwijgen bij rampen voor bij de vrienden van Job na het zien van diens situatie. het zwijgen 
hier wordt overigens voorafgegaan door luid gehuil. D.J.a. clines vermeldt in zijn commentaar op Job 
2.13 de observatie van a. Musil, dat een bedouïenenstam uit transjordanië de gewoonte kende om bij 
een bericht van ziekte om de zieke heen te gaan staan en te zwijgen. clines meent dat met name de 
lange duur van het zwijgen een instrument is waarmee wordt aangegeven dat door de omstanders de-
gene die lijdt gezien wordt als een dode. f. horst wijst in verband met Job 2.13 nog op de rouwperiode 
die in israël een week lang kon duren. overigens trekt f. horst daaruit niet de conclusie dat de vrienden 
Job zien als in de macht van de dood, maar verklaart hij het zwijgen van de vrienden uit een meer in-
voelende houding die bij het aanzien van zoveel leed zwijgt, totdat de lijder zelf het zwijgen doorbreekt.  
Zie D.J.a. clines (1989, 64) en f. horst (1968, 34-35). 
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gende.269 reeds in ktu 1.15.v.18-22 kwamen de bijeengeroepen leiders van 
chuburu tot het inzicht dat kirta ten dode was opgeschreven.270 binnen het 
lied dat in de meest complete vorm is overgeleverd in ktu 1.16.ii.36-49, 
wordt eveneens gezinspeeld op kirta’s onvermijdelijke dood.271  

over de oorzaak van de ziekte wordt verder niets expliciet meegedeeld. in 
de paragrafen 5.5.4.1 en 5.5.4.2 is gepoogd een nadere analyse te geven van 
de aard en oorzaak van kirta’s ziekte. gezien werd hoe de tekst twee sporen 
naast elkaar laat lopen: zowel een natuurlijke als bovennatuurlijke oorzaak 
van kirta’s ziekte werd gegeven. in paragraaf 5.5.1.1 werd vastgesteld dat 
met name het buitengewone karakter van een ziekte het voor de mens uit het 
oude nabije oosten aannemelijk maakte achter de ziekte een godheid of bo-
vennatuurlijke macht als veroorzaker te zien. het zwijgen van de goden te-
kent de ernst van kirta’s ziekte en karakteriseert de ziekte daarmee als 
buitengewoon. Daarmee is de oorzaak van kirta’s ziekte volgens de goden 
te zoeken in een verstoorde relatie met een van de goden of demonen. het 
ligt nu voor de hand te denken aan een verstoorde verhouding met de godin 
aṯiratu, die in ktu 1.15.iii.25-30 dreigende taal in de richting van kirta uit, 
al moet worden toegegeven dat zij hier niet expliciet als veroorzaakster van 
kirta’s ziekte wordt genoemd. 

van een ziekte als gevolg van een verstoorde houding door zonde die door 
een ritueel moet worden hersteld, is sprake binnen de ugaritische tekst ktu 
1.169. volgens bestaande literatuur geeft deze tekst een bezweringsritueel 
weer tegen ziekte, veroorzaakt door een demon,272 een magiër,273 of gonor-
roe.274 regel 5c en 6a van deze tekst spreken over zonde begaan door de zieke

269 th.r. kämmerer meent overigens dat de stilte der goden een instemmend zwijgen is met het oordeel 
dat kirta nu ondergaat als gevolg van zijn onvervulde eed. helaas noemt kämmerer geen nadere ar-
gumenten vanuit de opbouw van de kirta-legende of godsdiensthistorische parallellen waarmee zijn 
visie zou kunnen worden onderbouwd. in paragraaf 5.3.3 hebben we reeds gezien dat de veronder-
stelling dat kirta zijn eed niet heeft gehouden niet kan worden volgehouden. in het licht van deze con-
statering kan de visie van kämmerer op het zwijgen van de goden niet worden volgehouden. 
Zie th.r. kämmerer (2010, 101).

270 Zie de opmerkingen over deze bijeenkomst van leiders in paragraaf 5.5.1.3.
271 Zie de bespreking van dit lied in paragraaf 5.5.4.2.
272 Zie g. del olmo lete (2004, 384-386). in latere studies geeft del olmo lete aan deze interpretatie te ver-
laten. Zie g. del olmo lete (2012, 109), die zich in dit artikel aansluit bij J.n. ford, en daarmee zijn eer-
dere interpretatie als bezweringstekst bij ziekte veroorzaakt door een demon, afwijst, en (2014, 165). 

273 Zie D. Pardee (2002, 159-161), en ook g. del olmo lete (2014, 165).
274 Zie h.D. Dewrell (2013).
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zelf tegen het lichaam,275 waarmee kennelijk een begane zonde wil zijn be-
doeld die als oorzaak wordt gezien van het ziektebeeld.276 vervolgens wordt 
een ritueel beschreven waarbij vastenbrood (lḥm ẓm) moet worden gegeten 

275 h.D. Dewrell ontkent dat hier gesproken wordt over zonde begaan tegen het lichaam. Dewrell meent 
dat de regels 5c-7 vier onderscheiden handelingen bevatten die door de patiënt zullen moeten worden 
volvoerd en noemt als mogelijke doelen van deze handelingen: penitentie, medicinale handeling, of 
een combinatie van beide. Zie h.D. Dewrell (2013, 34). ook g. del olmo lete lijkt niet te denken aan 
het zondigen tegen het eigen lichaam. hij neemt 5c en 6a samen met 5a en 5b. in zijn optiek gaat het in 
5a en 5b om een roede die het lichaam van de magiër zal kastijden. Zie g. del olmo lete (2014, 332), 
en (2014, 167). blijkens zijn vertaling gaat D. Pardee voor de regels 5c-7 uit van twee bicola, waarbij de 
twee handelingen uit de eerste bicolon, aangeduid met de verba ḫṭʿ ‘zondigen’ en ršʿ ‘een zonde begaan 
tegen’, semantisch aan elkaar zijn verwant, evenals de handelingen uit de tweede bicolon lḥm ‘eten’ en 
šty ‘drinken’. Zie D. Pardee (2002, 160).  
om te zien of de regels 5c-6a samen moeten worden genomen met de bicolon 6b-7a, zoals Dewrell 
voorstelt, bezien we met name de grammaticale zinsstructuur van de betreffende regels. De cola 5c en 
6a hebben eenzelfde grammaticale opbouw. beide cola maken gebruik van het verbum in het imper-
fectum en worden syndetisch aan elkaar verbonden. De cola van de bicolon 6b-7, maken eveneens ge-
bruik van verba in het imperfectum, maar beide cola zijn op asyndetische wijze met elkaar verbonden. 
Met deze vaststelling kan men de regels 5c en 6a beter scheiden van de regels 6b en 7. De regels 5c en 
6a spreken nu over zonde tegen het lichaam, waardoor kennelijk de ziekte wordt veroorzaakt, terwijl 
de regels 6b en 7 spreken over handelingen die mogelijk als medicinaal werden gezien. in het licht van 
bovenstaande overwegingen, volgen we de interpretatie van Dewrell, volgens wie er vier opeenvol-
gende handelingen worden opgesomd die alle door de patiënt dienen te worden uitgevoerd, niet. We 
volgen de indeling zoals D. Pardee heeft voorgesteld. 
We komen tot de volgende indeling en vertaling: 
 

1.169.5                   tḫṭa . lgbk                          Zou je zondigen tegen je lichaam, 
1.169.6                   w . tršʿ . l tmntk .              zou je een zonde begaan tegen je lijf, 
 
1.169.6-7                tlḥm . lḥm ẓm .                  dan moet je vastenbrood eten 
1.169.7                   tšt . b ḫlṣ . bl . ṣml .           en bier van onthouding drinken. 

 
voor de conditionele betekenis van tḫṭa en w tršʿ zie ook J. tropper (2012, 456). 
voor de functie van de bicolon 7c-8b, zie paragraaf 6.3.2, met name voetnoot 108.

276 De opmerking van h.D. Dewrell dat deze regels gericht zullen zijn tot de patiënt en niet tot de kwade 
geest, aangezien deze in de tekst in de derde persoon wordt aangesproken en niet in de tweede, zoals 
het geval is in regel 5-6, lijkt mij terecht. voor een overzicht van auteurs die de regels als gericht tegen 
geesten lezen en auteurs waarbij Dewrell zich aansluit, zie h.D. Dewrell (2013, 34 voetnoten 116 en 117). 
g. del olmo lete neemt de bicolon 5c-6a als finale bijzin bij de bicolon 5a-5b, waardoor de verbale 
vorm tḫṭa niet als tweede persoon masculien wordt genomen maar als derde persoon masculien, en 
waarbij ḫṭ uit de bicolon 5a-5b het subject is van deze verbale vorm. Zijn vertaling van regel 5-6a luidt: 
 

‘the rod has he prepared, 
the rod, yes, has approached, 
so that it hurts your body 
and harms your complexion!’ 

 
grammaticaal is deze vertaling mogelijk. J. tropper noemt meerdere voorbeelden van finale bijzinnen 
waarbij een verbum in suffixconjugatie in de hoofdzin gevolgd wordt door een verbum in prefixcon-
jugatie in de bijzin. Zie J. tropper (2012, 911). De beschrijving van kirta’s genezing verbindt de staf 
meer met een rituele handeling waarop de ziekte het lichaam verlaat, en waarvan ktu 1.169.2b-4 ver-
haalt, dan met pijn in het lichaam van een magiër. het lijkt dan ook beter de vermelding van de staf te 
verbinden met de rituele beschrijving van het genezingsproces in de regels 2b-4. 
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en het bier van onthouding (bl ṣml) moet worden gedronken.277 aansluitend 
wordt gezegd dat Ḥôrānu de tovenaars, als directe brengers van de ziekte, 
zal uitdrijven, waarna genezing zal intreden. ten slotte wordt de zieke in de 
regels 12-13 erop gewezen afhankelijk te zijn van ilu, wat wijst op een ver-
nieuwde vroomheid. 

Wanneer we ervan uitgaan dat aṯiratu de veroorzaakster van kirta’s ziekte 
is, mogen we, in het licht van ugaritische teksten als ktu 1.169 en het dia-
gnostisch handboek sa.gig en de therapeutische delen daarvan een ritueel 
veronderstellen waarbij de verstoorde relatie tussen aṯiratu en kirta wordt 
genormaliseerd. Wanneer een bezweerder de naam van de veroorzaker van 
de ziekte kon achterhalen, behoorde communicatie met deze veroorzaker tot 
de stappen van het genezingsproces. De beschikbare beperkte informatie over 
genezingsprocessen spreekt over het gebruik van zalven, medicijnen en ver-
banden, naast bezweringsrituelen. Wanneer we ervan mogen uitgaan dat de 
informatie zoals sa.gig deze geeft met betrekking tot diagnose en behande-
ling eveneens de grondlijnen voor het omgaan met ziekte in ugarit weergeeft, 
merken we op dat het opvallend is dat aṯiratu, als waarschijnlijke veroor-
zaakster van kirta’s ziekte, niet wordt genoemd en er geen ritueel wordt ver-
meld dat normalisering van haar relatie met kirta beoogt. aṯiratu wordt 
kennelijk overruled door ilu. 

De creatie van sjaʿtiqatu door ilu in ktu 1.16.v.24-30 is een belangrijk mo-
tief waardoor kirta´s genezing nadrukkelijk wordt verbonden met ilu.278 ilu 
neemt alle initiatieven en toont daarmee zijn zorg voor kirta, zoals ook bleek 
uit ktu 1.14.i.35-38 waar ilu naar kirta afdaalt in een droom, nadat kirta’s 
verdriet als gevolg van het verlies van zijn gezin is getekend. op beide mo-
menten zet ilu handelingen in gang die nieuwe mogelijkheden bieden aan 

277 De tekst geeft de indruk dat hier een ritueel wordt beschreven. van dit ritueel zijn de handelingen niet 
even duidelijk, evenmin als het genoemde voedsel en de genoemde drank. D. Pardee gaat uit van een 
ritueel waarbij beschimmeld brood werd voorgeschreven, samen met vijgensap. g. del olmo lete gaat 
uit van een vastenritueel, waardoor de boze geest werd veroordeeld tot honger en dorst. De voorstelling 
daarachter is dat boze geesten in de donkere buitenwereld rondzwerven op zoek naar voedsel en daar 
binnengaan waar zij voedsel krijgen aangeboden. in de visie van g. del olmo lete is het hier beschre-
ven ritueel nauw verbonden met het vervolg van ktu 1.169 waarin beschreven wordt dat Ḥôrānu de 
boze geesten zal uitdrijven. in het licht van de opmerking uit voetnoot 276 is de visie van del olmo 
lete niet vol te houden.

278 een godsdiensthistorische parallel met sjaʿtiqatu als een door ilu geschapen wezen om een ziekte te 
genezen kan mogelijk gevonden worden in de hebreeuwse bijbel waar in numeri 21 gesproken wordt 
over de slang die door Mozes op bevel van JhWh wordt gemaakt en dient tot genezing van de ster-
venden die door slangen zijn gebeten. Wel dient te worden opgemerkt dat het in numeri 21 gaat om 
een koperen voorwerp, terwijl ilu een menselijk wezen met een bijzondere opdracht schept. Daarnaast 
merken we op dat het koperen voorwerp in de ogen van israëlieten in de tijd van hizkia religieuze 
verering kreeg. nadere godsdiensthistorische parallellen met sjaʿtiqatu zijn mij niet bekend. 
Zie ook l.k. handy (1994, 139-142) en r.s. hendel (1995).
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kirta. ilu beschrijft de taak die sjaʿtiqatu krijgt: uitdrijven (*ydy) en uitwerpen 
(grš) van ziekte. beide verba komen overigens in de beschrijving van het ge-
nezingsritueel niet letterlijk terug, maar worden daar vervangen door ndʾ en 
ʿmt. sjaʿtiqatu wordt gecreëerd uit klei. Door middel van het gebruik van een 
beth essentiae gevolgd door het materiaal in ktu 1.16.v.30 wordt aangegeven 
dat het een menselijke acteur is die kirta in opdracht van ilu geneest.279 

ktu 1.16.vi.3-12 beschrijft het genezingsritueel. Daarbij valt op dat de be-
schrijving uit vier verzen bestaat. grafisch kunnen we de indeling in verzen 
als volgt weergeven: 

 
1.16.vi.3            bt . krt . bu . tbu                                              vers 1 
1.16.vi.4            bkt . tgly . w tbu n[[x]]ṣrt                               
1.16.vi.5            tbu . pnm                                                         
                                                                                                   
1.16.vi.6            ʿrm . tdu . mt                                                  vers 2 
1.16.vi.7            pdrm . tdu . šrr                                                
1.16.vi.8            ḫṭm . tʿmt .                                                      
                                                                                                   
1.16.vi.8            tḥr . ptm                                                          vers 3 
1.16.vi.9            zbln . ʿl . rišh                                                   
1.16.vi.10          w tṯb . trḥṣ {.} nn . b dʿt                                   
                                                                                                   
1.16.vi.11          npšh . l lḥm . tptḥ                                            vers 4 
1.16.vi.12          brlth . l ṯrm                                                      
 

het eerste vers bestaat uit een tetracolon, waarbij, zoals in de toelichting op 
de vertaling reeds is weergegeven, de beide ingesloten cola nu een finiete 

279 th.J. lewis geeft aan dat het specifieke vocabulair, dat spreekt over het vormen uit klei, van Mesopo-
tamië tot israël karakteristiek is voor het beschrijven van de schepping van menselijke wezens door 
de goden. in zijn artikel beschrijft hij vier opties voor de identificatie van sjaʿtiqatu, zoals deze in de 
literatuur te vinden zijn. achtereenvolgens noemt hij de identificatie als godheid, die stoelde op een 
verondersteld wegvliegen van sjaʿtiqatu. in het licht van de opmerking bij de vertaling van ktu 
1.16.iv.6, en het ontbreken van haar naam in godenlijsten, moet deze optie worden verworpen. Daar-
naast wordt sjaʿtiqatu wel gezien als een gevleugeld wezen dat een helende functie heeft, en wellicht 
het meest te vergelijken is met een gevleugelde genie. ook deze interpretatie maakt van sjaʿtiqatu een 
goddelijk wezen, en kan niet worden bewezen. een derde optie is sjaʿtiqatu  te zien als apotropeïsche 
figurine die door ilu tot leven wordt gebracht. Deze optie lijkt mogelijk, maar de handelingen die aan 
sjaʿtiqatu worden toegeschreven, lijken niet te passen bij een figurine. De optie waarbij sjaʿtiqatu als 
mens wordt gezien past bij de beschrijving van haar creatie en de functie die ze binnen de kirta-legende 
heeft. Zie th.J. lewis (2014, 20-26).
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werkwoordsvorm bevatten met een modaal gebruikt participium.280 De eerste 
en laatste regel van het vers vertonen samenhang door het gebruik van de 
paranomastisch gebruikte infinitivus absolutus in regel 3 dat wordt gespie-
geld aan het adverbiaal gebruikte pnm in regel 5. het vers beschrijft de aan-
komst van sjaʿtiqatu, waarbij de nadruk op het wenen en huilen in de twee 
tussenliggende cola de ernst van kirta’s ziekte onderstreept. Daarnaast kan 
de nadruk op het huilen eveneens worden gerelateerd aan een cultisch wenen 
dat effectiever werd geacht te zijn, wanneer religieuze celebranten aan het 
wenen deelnamen.281 sjaʿtiqatu is hiertoe door ilu gecreëerd en het is te ver-
wachten dat haar wenen effectief zal blijken te zijn en zal bijdragen aan kirta’s 
genezing. 

vervolgens wordt in het tweede vers, dat uit een tricolon bestaat, een ma-
gisch ritueel beschreven waarbij Motu, ook aangeduid als ‘vijand’, uit het li-
chaam wordt verdreven.282 het vers wordt bijeengehouden door het finiete 
werkwoord in de derde persoon feminien enkelvoud. 

het derde vers bestaat uit een tricolon en beschrijft het resultaat van het 
ritueel dat in het tweede vers wordt beschreven. het derde vers beschrijft hoe 
de ziekte het lichaam verlaat. allereerst wordt beschreven dat het voorhoofd 
warm wordt. Wanneer het voorhoofd als pars pro toto mag worden gelezen 
voor het lichaam, beschrijft regel 8 dat kirta weer tot leven komt, waarbij niet 

280 th.J. lewis noemt naast de mogelijkheid dat de vormen bkyt en nṣrt gelezen worden als feminien par-
ticipium enkelvoud tevens de optie de vormen te lezen als perfectum. onderscheid is op grond van 
de morfologie niet te maken. Wanneer geprefereerd wordt de vormen te lezen als perfectum, kunnen 
zij mogelijk de achtergrond schilderen waartegen de handelingen, aangegeven met een imperfectum-
vorm, worden gerealiseerd. We menen dat het betekenisverschil tussen een modaal gebruikt partici-
pium en een perfectumvorm als achtergrond waartegen een handeling wordt verricht in het geval van 
eenzelfde subject van het participium of perfectum minimaal is. voor de opbouw en structuur van het 
vers maakt het overigens in het geheel niet uit of we de vormen lezen als participia of perfectum vor-
men. 
Zie th.J. lewis (2013, 198, voetnoot 36).

281 th.J. lewis wijst op onder meer 1 samuël 7.8-9, waar samuël wordt opgeroepen voor het volk tot JhWh 
te roepen voorafgaand aan de strijd tegen de filistijnen. Daarnaast wijst lewis op Joël 1.9b, 13-14 en 
2.12-17 waarin het wenen van religieuze celebranten wordt beschreven, of waarin zij hiertoe worden 
opgeroepen. 
Zie th.J. lewis (2013, 199).

282 s.M. Maul reconstrueert op grond van teksten uit de zevende eeuw v.chr. en afkomstig uit assur, het 
werk van een āšipu, die tot taak had door middel van gebed, bezwering, magie en rituelen de orde in 
de wereld in stand te houden en ieder onheil van de koning, het land en van personen af te wenden. 
onder onheil konden ook ziekten worden verstaan. onderdeel van het uitdrijven van een ziekte, die 
het gevolg was van een goddelijke ban, was het wegsturen van de māmītu, de ban, naar het land zonder 
terugkeer. in de kirta-legende wordt gesproken over het wegsturen van Motu, de dood, en de vijand. 
hoewel de teksten uit verschillende tijden afkomstig zijn, en eveneens uit verschillende culturen, lijken 
de beschreven rituelen veel op elkaar. De reconstructie van het werk van een āšipu, zoals s.M. Maul 
deze geeft, lijkt een goed ‘mental script’ te zijn, dat in de voorstellingswereld van de mens uit ugarit 
bekend kan zijn geweest. 
Zie s.M. Maul (2004, 87).
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gedacht hoeft te worden aan een opstanding uit de dood, zoals het verdrijven 
van Motu uit de stad zou kunnen suggereren, maar meer aan een opnieuw 
functioneren van het lichaam.283 in het tweede deel van het vers wordt expli-
ciet gezegd dat de ziekte zich verheft boven zijn hoofd, en dus het lichaam 
verlaat. ook hier zal hoofd als pars pro toto gelezen dienen te worden. De laat-
ste colon van dit vers, beschrijft verpleegkundige handelingen die door sjaʿti-
qatu worden verricht. Met deze vermelding is duidelijk dat het warm worden 
van het hoofd, waarschijnlijk een beschrijving van koorts, niet slechts meta-
forisch dient te worden gelezen, en in de beleving van de mens uit ugarit een 
(voor)teken van genezing was. 

illustratief is hier een reconstructie van een genezingsritueel in assur in 
de zevende eeuw v.chr.284 in zijn uitwerking van genezingsrituelen op grond 
van teksten gevonden in assur, onderstreept s.M. Maul de samenhang bij 
genezing tussen het medisch handelen en het magisch-ritueel handelen. Zijn 
opmerking dat binnen deze teksten geen sprake van genezing kon zijn wan-
neer ook niet een verstoorde relatie met een godheid was hersteld, nemen 
we mee voor de bespreking van kirta’s genezing. Wanneer kirta’s ziekte 
door ilu was gezien als legitieme ban, veroorzaakt door kirta’s falen ten op-
zichte van een door hem aan aṯiratu afgelegde gelofte zou in het licht van 
de uit assur afkomstige teksten een verzoeningsritueel zeker onderdeel  
hebben uitgemaakt van kirta’s genezing. binnen een dergelijk verzoenings-
ritueel zal, aldus de reconstructie gegeven door s.M. Maul, zeker een schuld-
belijdenis en offer als schadeloosstelling deel moeten hebben uitgemaakt van 
het genezingsritueel. We constateren dat er parallellen zijn tussen kirta’s ge-
nezing en het genezingsritueel zoals s.M. Maul dat reconstrueert, met name 
in het wegsturen van het onheil. Daarnaast valt op dat juist de schuldbelij-
denis en een schadeloosstelling ontbreekt. Daarmee geeft de kirta-legende 
aan dat in ilu’s optiek kirta’s ziekte niet te relateren is aan een niet nageko-
men gelofte. 

nadat de genezing zowel mythisch als episch in twee tricola is beschreven, 
vertelt de tekst in het vierde vers dat sjaʿtiqatu kirta’s keel opent om te eten. 
om de betekenis van deze handeling op het spoor te komen, kijken we naar 
de betekenis die deze handeling had in met name de egyptische en de  

283 in voetnoot 260 is reeds gewezen op 2 koningen 4.31-38 waar de profeet elisa een rituele handeling 
verricht die leidt tot de opwekking van een jongen. in vers 34 wordt beschreven dat als gevolg van het 
ritueel het lichaam van de jongen warm wordt. overigens wordt van deze jongen in vers 32 wel heel 
nadrukkelijk gesteld dat hij dood was. een dergelijke opmerking wordt ten aanzien van kirta niet ge-
geven.

284 Zie ook voetnoot 282.
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Mesopotamische context.285  
binnen de egyptische cultuur is over een lange periode, die strekt van het 

oude koninkrijk tot het nieuwe koninkrijk, het openen van de mond bekend 
als handeling die werd verricht aan een overleden koning en waarvan het 
doel geweest zal zijn het rehabiliteren van de mogelijkheid van de mond om 
het voedsel te nuttigen dat nodig was in het nieuwe leven. a.M. roth gaat 
ervan uit dat de ntrwj-bladen, aangetroffen in pyramides, samen met enkele 
andere voorwerpen, waarvan ten minste één verband houdt met het door-
snijden van de navelstreng na een geboorte, wijzen op de voorstelling van 
het leven na de dood als een nieuwe geboorte.286  

ook binnen de Mesopotamische context was het openen van de mond als 
handeling bekend. het openen van de mond komt onder meer voor bij een 
apotropeïsch beeldje in een beschrijving van een ritueel bij een zieke.287 Daar-
naast is de handeling bij godenbeelden bekend uit teksten afkomstig uit ba-
bylon en nineve. De meest uitvoerige teksten zijn afkomstig uit het eerste 
millenium v.chr., al zijn er enkele tekstfragmenten bekend die teruggaan tot 
het derde en tweede millennium v.chr.288 De functie van het openen van de 
mond is, volgens a. berlejung, gelegen in het activeren van de levensvaar-
digheid en de levensfuncties van het cultusbeeld en vervult het beeld met 
positieve krachten.289 De zowel in het akkadisch als sumerisch geschreven 

285 hoewel ook binnen de hebreeuwse bijbel teksten worden gevonden die spreken over een ‘openen van 
de mond’, is de betekenis ervan duidelijk afwijkend van de betekenis van het openen van de mond in 
zowel egypte als Mesopotamië, en klaarblijkelijk ook van de betekenis die in ugarit aan het ‘openen 
van de mond’ werd toegekend. g.Y. glazov vat het verschil tussen de betekenis ervan in de israëlitische 
context en de omringende volken in het oude nabije oosten, als volgt samen: 
 

‘the essential teaching of this polemic [bedoeld is het verschil in betekenis toegekend binnen de is-
raëlitische cultuur aan het ‘openen van de mond’ in vergelijking met de betekenis die het had binnen 
de omliggende culturen, fvdb] is summed up in the genesis creation narratives which portray the 
human being as the ‘image’ made by Yhwh’s hands and animated by his breath. against the back-
ground of pagan attempts to enter into fellowship with, and divine the minds of, the gods by prac-
ticing mouth-opening rites on statues and mummies, the israelite prophecy announces its 
passing-over (accentuering door g.Y. glazov) and reception of this gift on the initiative of Yhwh, 
whose desire is to bestow wisdom, understanding, knowledge and the opening of the mouth not 
upon select and idol-works of human hands but upon all the ‘images’ made by his own hands.’ 

 
g.Y. glazov (2001, 360).

286 Zie voor een verdere uitwerking van de voorstelling van de ‘opening van de mond’ in relatie tot ge-
boorte en hernieuwde geboorte na de dood in egypte a.M. roth (1992) en (1993), en a.M. roth & c.h. 
roehrig (2002).

287 Zie h. Zimmern (1901, 159-160) en a. berlejung (1998, 188).
288 Zie c. Walker en M. Dick (2001, 27). De in babylon en nineve gevonden teksten komen grotendeels 
overeen. Wel is de tekst afkomstig uit nineve aanmerkelijk langer dan de tekst uit babylon. uit nineve 
zijn 22 manuscripten bekend die gerelateerd zijn aan een inwijding van een cultusbeeld, terwijl uit ba-
bylon slechts één tekst bekend is. Zie v.a. hurowitz (2003, 149). voor een enkele aanvulling met be-
trekking tot de door c. Walker en M. Dick uitgegeven en vertaalde teksten gerelateerd aan inductie 
van godenbeelden in Mesopotamië, zie D. shibata (2008).
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incantatietekst stt 200 spreekt in regel 43 over een beeld wiens mond nog 
niet is geopend, en dat daarom geen wierook kan ruiken, geen voedsel kan 
eten, en geen water kan drinken.290 even verder, nadat kennelijk de mond van 
het beeld is geopend, gaat de tekst – in vertaling – als volgt verder:291 

 
71. this statue that the gods ninkurra, ninagal, kusibanda, ninildu and 
ninzadim have made, 
74. kusu, the chief exorcist of enlil, with the holy-water basin, the censer, 
the cultic torch and with clean hands has purified. 
76. asalluḫi, the son of eridu, has made brilliant. 
78-80. the wise man (and) the abriqqu-priest of eridu with honey, butter, 
cedar and cypress have opened your mouth twice seven times. 
81. May this god beome pure like heaven, clean like earth, as brilliant as 
the center of heaven. let the evil tongue stand aside. 
 

v.a. hurowitz wijst erop dat het openen van de mond verbonden is met 
onder meer boter en honing, voedsel dat in hurowitz’ optiek te maken kan 
hebben met oude opvoedingspraktijken. een referentie naar oude opvoe-
dingspraktijken sluit aan bij de voorstelling dat godenbeelden niet alleen ge-
maakt, maar ook geboren werden.292  

Met bovenstaand overzicht van het openen van de mond in egypte en Me-
sopotamië zijn we twee onderscheiden contexten op het spoor waarbinnen 
de handeling van het openen van de mond een plaats had. binnen de egyp-
tische context was de handeling verbonden met het voortleven van de ko-
ningen na hun dood, en wees het op de voorstelling van het leven na de dood 
als een nieuwe geboorte.293 in Mesopotamië komen we het tegen als verbon-

289 Zie a. berlejung (1998, 189-190).
290 Zie voor vertaling van de tekst c. Walker en M.b. Dick (1999, 99).
291 vertaling overgenomen uit c. Walker en M.b. Dick (1999, 100).
292 v.a. hurowitz (2003, 152). a. berlejung wijst eveneens op het gebruik van het verbum alādu, dat in 
haar optiek echter niet zinspeelt op de voorstelling van een geboorte van een godenbeeld, maar slechts 
gebruikt wordt om het cultusbeeld te omschrijven als een aards lichaam dat verbonden is met een god-
heid die lijkt op een menselijk lichaam, maar daar niet identiek mee is. Zie a. berlejung (1998, 172). 
v.a. hurowitz noemt enkele teksten waarin de geboorte van godenbeelden gemeld wordt. hoewel 
binnen de beschrijving van een ritueel dat een godenbeeld effectief een vertegenwoordiger van de god-
heid zelf liet zijn geen direct bewijs kan worden gevonden over de voorstelling van de geboorte van 
een godenbeeld, kan in het licht van overige teksten wel worden opgemerkt dat de voorstelling als zo-
danig wel heeft bestaan in met name assyrië. Zie de teksten die v.a. hurowitz meldt en kort bespreekt 
in v.a. hurowitz (2003, 149-153).

293 ook binnen het hettitische rijk komt de voorstelling van een overleden koning voor die voedsel tot 
zich neemt in de vorm van hem aangeboden offers, zoals met name blijkt uit het veertien dagen du-
rende hettitische dodenritueel, beschreven in de tekst die bekend staat onder de titel ‘Wanneer in 
Ḫatuša een groot onheil geschiedt, waardoor koning of koningin “god wordt”’. gedurende deze veer-
tien dagen werden er offers aangeboden aan een beeld van de koning. Mij is echter geen handeling be-
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den met de inductie van godenbeelden. beide contexten lijken problematisch 
te zijn voor wat betreft hun toepassing op de kirta-legende. een funeraire 
context lijkt voor de mededeling uit de kirta-legende dat sjaʿtiqatu kirta’s 
keel opent, niet waarschijnlijk.294 een verwijzing naar een wijze van verder 
leven als gedeïficeerde koning, sluit niet aan bij de opmerking dat Motu 
wordt verdreven, en past evenmin bij het vervolg van de kirta-legende. een 
cultische context, zoals waarbinnen het openen van de mond in Mesopotamië 
een plaats had, lijkt evenmin van toepassing.  

hoewel er in egypte en Mesopotamië met betrekking tot het openen van 
de mond sprake is van onderscheiden contexten, lijkt de betekenis van de 
handeling in beide situaties vergelijkbaar te zijn. Zowel in de egyptische als 
de Mesopotamische context geeft het openen van de mond aan dat de over-
leden koning of het cultusbeeld tot leven kwam en dus ook voedsel nodig 
had, mogelijk in de vorm van offers. binnen de kirta-legende kan nu gedacht 
worden aan een handeling die ten doel heeft de verzwakte kirta door middel 
van voedsel te laten aansterken.  

De beschrijving van de genezing zelf vindt met name plaats in het tweede 

kend uit de genoemde hettitische funeraire tekst waarin wordt gesproken over het openen van de 
mond van het beeld waardoor het voedsel tot zich kan nemen. om deze reden nemen we de hettitische 
context niet mee bij een vergelijking van het openen van de mond van kirta door sjaʿtiqatu met mo-
gelijk gerelateerde en vergelijkbare handelingen uit omringende culturen. 
Zie voor funeraire handelingen na het overlijden van een hettitische koning of koningin v. haas (1994) 
en (1995).

294 W.t. Pitard waarschuwt tegen een al te gemakkelijke vergelijking tussen voorstellingen met betrekking 
tot het leven na de dood uit kanaän en israël met die uit ugarit. hij wijst onder meer op het verschil 
van de plaats waar een dode kon worden begraven. in ugarit zijn graven onder huizen gevonden, terwijl 
in kanaän, en later ook in oud-israël, de graven buiten de nederzetting werden gesitueerd. W.t. Pitard 
wijst schaefers visie, waarbij in Minet el-beida gevonden buizensystemen te maken hadden met het 
voeden van de doden, af. in zijn optiek hebben deze buizen een functie als drainage en had schaefers 
interpretatie aanvankelijk te maken met diens aanname dat zijn opgraving een necropolis betrof. 
hoewel archeologisch het voeden van de doden in ugarit moeilijk valt aan te tonen, lijkt ktu 1.161.27-
32 wel te wijzen op offers in een funeraire context. overigens dient ook hier te worden opgemerkt dat 
de interpretatie van deze regels niet eenduidig te noemen is. Zo is de betekenis van het ugaritisch ṯʿy 
niet duidelijk. g. del olmo lete merkt op dat tʿy gelezen kan worden als substantivum met de betekenis 
‘offer’, of als participium met de betekenis ‘offeraar’, en kiest voor deze laatste optie. D. Pardee kiest, 
blijkens de door hem geboden vertaling, voor de als eerste door Del olmo lete genoemde mogelijkheid. 
th. J. lewis gaat voor ktu 1.161.27-30 eveneens uit van vermelding van een type offer, dat door am-
murapi bij iedere rituele afdaling als onderdeel van de rouwgebruiken zou zijn meegenomen, of door 
sjapsju, als godin die er voor verantwoordelijk was dat de offergaven daadwerkelijk aankwamen bij 
de overledenen. 
behoedzaamheid blijft geboden met betrekking tot het aannemen van een vergelijkbare visie en voor-
stelling met betrekking tot het leven na de dood in de verschillende culturen uit het oude nabije oos-
ten. toch lijkt ook binnen ugarit de voorstelling bekend te zijn van een nieuw leven na de dood. De 
offers wijzen op voeding die gebracht wordt aan de dode. ten minste op dat punt stemt deze visie uit 
ugarit overeen met die uit egypte. 
Zie th.J. lewis (1989, 44-46), W. Pitard (1994, 22-26, 34-35), D. Pardee (2002, 85-88) en g. del olmo lete 
(2004, 193-198).
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en derde vers. in de eerste tricolon vindt een magisch ritueel plaats, terwijl 
het derde vers veel meer de sfeer ademt van een ziekenzaal met een verpleeg-
kundige. binnen de beschrijving van het tweede vers wordt wel de god Motu 
genoemd, maar is er geen sprake van een normaliseren van kirta’s relatie met 
aṯiratu, zoals verwacht zou mogen worden, wanneer aṯiratu als veroorzaak-
ster van de ziekte van kirta zou zijn geïdentificeerd. in de uitvoering van kir-
ta’s genezing wordt aṯiratu, evenals in de woorden van ilu met betrekking 
tot kirta’s ziekte, genegeerd. opnieuw negeert ilu aṯiratu’s betrokkenheid 
bij kirta’s ziekte. 

 
5.7 KIRTA EN JAṢṢIBU 

s.a. Wiggins meent dat de vloek door aṯiratu uitgesproken, nadat kirta zijn 
gelofte niet heeft ingelost, niet alleen kirta’s ziekte veroorzaakt, maar tevens 
de opstand van zijn zoon Jaṣṣibu. Wiggins ziet in deze opstand een nadruk-
kelijke band met aṯiratu. Zij wordt immers door ilu genoemd als degene aan 
wiens borsten Jaṣṣibu gevoed zal worden. in Wiggins’ visie kan niet slechts 
kirta’s ziekte met de verbroken eed en aṯiratu’s wraak in verband worden 
gebracht. Wanneer dit wel zo zou zijn, dan zou aṯiratu’s wraak door ilu wor-
den overruled. nu echter ook de opstand van Jaṣṣibu bij de vloek wordt be-
trokken, betekent dit dat aṯiratu uiteindelijk met haar wraak kirta’s opvolger 
treft via de door kirta uitgesproken vloek over zijn zoon als reactie op diens 
opstand. kirta’s nakomeling, van wie gezegd werd dat hij aan aṯiratu’s borst 
gevoed zou worden, is vervloekt.  

Wiggins’ visie is voor ons huidige onderzoek met name op twee punten 
van belang. in de eerste plaats geeft zijn visie een heldere tekening van de 
macht van aṯiratu met betrekking tot troonsopvolging in ugarit.295 ander-
zijds staat met de interpretatie van deze laatste episode uit de kirta-legende 
opnieuw de relatie tussen ilu en aṯiratu ter discussie. heeft aṯiratu daadwer-
kelijk haar hand in de opstand en aansluitende vervloeking van de troons-
opvolger, of is haar rol uitgespeeld nadat ilu zelf zorg heeft gedragen voor 
kirta’s genezing?  

 
5.7.1 Keuze en afbakening van de teksten 

twee momenten uit de beschrijving van de opstand van Jaṣṣibu tegen zijn 
vader lijken van belang te zijn om de vraag naar aṯiratu’s mogelijke betrok-

295 legitimatie van troonsopvolgingen in het oude nabije oosten omvatte in veel gevallen het noemen 
van een mannelijke godheid, die als vader van de nieuwe vorst genoemd werd. in een aantal gevallen 
wordt in de legitimatie in plaats van een mannelijke godheid een godin genoemd. Zie M.b. Dick (2011, 
172, 173).
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kenheid bij de opstand nader te onderzoeken. allereerst kijken we naar de 
wijze waarop Jaṣṣibu de deplorabele gezondheidstoestand van zijn vader 
onder woorden brengt. Zoals we immers reeds eerder in paragraaf 5.3.3 
zagen, legt ilimilku zelf op woordniveau verbanden tussen de verschillende 
delen van de legende. het is te verwachten, dat wanneer ilimilku opnieuw 
delen uit de legende met elkaar wil verbinden, hij dit door de gekozen woor-
den voor de beschrijving van een episode, zal laten blijken. Daarnaast kijken 
we naar de reactie van kirta zelf op de opstand van zijn zoon. De vraag die 
ons bezig houdt is of kirta in zijn vervloeking, bewust of onbewust, een re-
latie legt met andere delen uit de legende, waarmee een duidelijke duiding 
van de opstand kan worden gegeven. 

als eerste perikoop neem ik ktu 1.16.vi.35-36. evenals in paragraaf 5.5.1.3 
merken we op dat we de hier te behandelen tekst mogelijk verhaalt van een 
door aṯiratu gerealiseerde functionele handeling. in de genoemde tekst laat 
Jaṣṣibu zich direct uit over kirta’s persoonlijke situatie. ik beperk mij tot deze 
regels daar het overige wat door Jaṣṣibu wordt ingebracht meer betrekking 
heeft op de situatie waarin het land zich bevindt als gevolg van kirta’s situ-
atie.296 

verder kijken we naar kirta’s reactie waarin hij een vloek uitspreekt over 
zijn zoon. Deze woorden zijn weergegeven in ktu 1.16.vi.54-58.  

 
5.7.2 KTU 1.16.VI.35-36: tekst, vertaling en linguïstische opmerkingen 
 
1.16.vi.35    km . aḫt . ʿrš . mdw        Zoals een metgezel is jea ziekbed, 
1.16.vi.36    anšt . ʿrš . zbln                zoalsb een aandoening is je ziekbed.c 
 

a. De vertaling ‘je ziekbed’ veronderstelt een pronominaal suffix. Weglating 
ervan in de vertaling levert een algemene uitspraak op met een universele 
betekenis, dat niet de bedoeling lijkt te zijn geweest van de woorden van 
Jaṣṣibu.  

b. ik veronderstel in de tweede colon van het vers een ellipsis. voor een goed 
lopende vertaling moet km (zoals) worden aangevuld. 

c. De ugaritische tekst spreekt over ʿrš . mdw in regel 35 en over ʿrš . zbln in 

296 in het oude nabije oosten werd een duidelijke samenhang verondersteld te bestaan tussen enerzijds 
het lot van de koning en anderzijds dat van het land waarover de koning regeerde. omdat binnen de 
kirta-legende het lot van het land wordt bepaald door het lot dat de koning treft, ga ik in deze studie 
niet verder in op de beschrijving van de situatie van het land. het betreft immers niet een direct gevolg 
van een mogelijk functionele handeling van aṯiratu, maar het gevolg van haar ingrijpen in kirta’s 
leven. 
Zie voor samenhang tussen het lot van de koning en dat van diens land ook g.n. knoppers (1994, 579).
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regel 36. in beide uitdrukking wordt ‘bed’ aangeduid met ʿrs. voor het ele-
ment ‘ziek’ uit ‘ziekbed’ worden twee verschillende woorden genoemd die 
in het nederlands niet anders kunnen worden vertaald dan als ‘ziek’. een 
mogelijk onderscheid tussen mdw en zbln is in het nederlands niet weer te 
geven. 
 
5.7.3 KTU 1.16.VI.54-58: tekst, vertaling en linguïstische opmerkingen 
 
1.16.vi.54    an . w yʿny . krt ṯʿ . yṯbr toena antwoordde kirta, de nobele: 

‘Moge 
1.16.vi.55     ḥrn . y bn . yṯbr . ḥrn Ḥôrānu verbrijzelen, o zoon, moge 

Ḥôrānu verbrijzelen 
1.16.vi.56     rišk . ʿṯtrt . šm . bʿl jouw hoofd; moge  ʿaṯtartu-sjem-baʿlu 
1.16.vi.57     qdqdk297 . tqln . b gbl jouw schedel verbrijzelen!b Moge jij ten 

val komenc op de top 
1.16.vi.58     šntk . b ḥpnk . w ṯʿn van jouw jaren. en, moge jij, door jouw 

hebzucht, worden vernederd!’ 
 

a. ik beschouw an (ik) als behorend bij regel 53 en neem het dan ook niet op 
in de vertaling van regel 54. 

b. er is hier sprake van ellipsis. het werkwoord ṯbr uit de voorgaande twee 
cola moet worden aangevuld. We hebben hier een vers dat bestaat uit een 
tricolon, waarbij in de eerste twee cola het werkwoord wordt genoemd, 
maar in de derde colon wordt weggelaten.298 

c. bij de vertaling van tqln heb ik, in tegenstelling tot g. del olmo lete en J. 
sanmartín, gekozen voor een herleiding tot ql (i). Del olmo lete en san-
martín kiezen voor ql (ii) en vertalen ‘run quickly at the end of your years’. 
De stam ql (i) komt in ktu 1.163.7 voor met de prepositie b.299 De prepositie 

297 ktu3 geeft als lezing qdqdr, maar stelt voor qdqdk te lezen. foto isf_Do_00595/1k16P20 laat duidelijk 
een r zien waar een k wordt voorgesteld. het verschil tussen beide letters bestaat uit het aantal paren 
verticale strepen. De r heeft twee paar boven elkaar geplaatste verticale strepen en de k heeft één paar. 
aangezien qdqdr geen goede vertaling oplevert, lijkt er sprake te zijn van een verschrijving en neem ik 
het voorstel qdqdk over. 
Zo ook: g. del olmo lete (1981, 322), e.l. greenstein (1997, 42) en n. Wyatt (1998, 241).

298 eenzelfde versstructuur komt eveneens voor in ktu 1.15.iii.17-18: 
 
1.15.iii.17 tbrk . ilm . tity De goden zegenden en vertrokken, 
1.15.iii.18 tity . ilm . l ahlhm de goden vertrokken naar hun tenten, 
1.15.iii.19 dr . il . l mšknthm de cirkel van ilu naar hun woonplaatsen

299 De tekst ktu 1.163 is zwaar beschadigd. regel 7, die hier van belang is, heeft de tijd echter goed door-
staan en is goed leesbaar. g. del olmo lete en D. Pardee verschillen van mening over de volgorde bin-
nen de tekst. regel 7 is voor D. Pardee regel 14. De opbouw van de tekst is niet van belang voor de 
vertaling van regel 7. Zie D. Pardee (2002, 144-147) en g. del olmo lete (2004, 352).
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wordt gevolgd door een tijdsaanduiding, evenals in ktu 1.16.iv.57. in 
ktu 1.163.17 wordt gesproken over het vallen van een ster op de dertigste 
dag. Wanneer we uitgaan van ql (i) met prepositie b wordt in ktu 
1.16.vi.57-58 de wens door kirta geuit dat Jaṣṣibu op het hoogtepunt van 
zijn dagen ten val zal komen, zoals ook is op te maken uit het vervolg van 
het vers, waar de wens wordt geuit dat Jaṣṣibu door zijn eigen hebzucht 
vernederd zal worden.  
 
5.7.4 Aṯiratu en de opstand van Jaṣṣibu 

na van zijn ziekte te zijn genezen, neemt kirta plaats op zijn troon (ktu 
1.16.vi.23-24). Daarmee wordt hij nadrukkelijk getekend als koning in functie. 
aansluitend vertelt de legende hoe Jaṣṣibu in zijn paleis zit en het plan opvat 
om kirta, zijn vader, te verwijten het land niet op de juiste wijze te kunnen 
regeren. Jaṣṣibu tekent kirta als een zwakkeling die niet kan opkomen voor 
de belangen van zijn land. Daarnaast spreekt Jaṣṣibu over kirta als een ‘zieke 
op zijn bed’. 

in de tekst van de kirta-legende, zoals deze volgt op diens genezing door 
sjaʿtiqatu, is geen enkele aanwijzing die wijst op zwakte van de kant van 
kirta, waardoor hij zijn land niet meer kan regeren. De auteur van de legende 
beschrijft kirta in ktu 1.16.vi.23-24 als gezeten op zijn troon, terwijl Jaṣṣibu 
spreekt over het ziekbed van zijn vader. Deze vermelding door Jaṣṣibu kan 
gelezen worden als verhalend van een nieuw ziekbed voor kirta. een andere 
mogelijkheid is dat Jaṣṣibu spreekt over het ziekbed dat we eerder tegenkwa-
men in de kirta-legende. Wanneer we uit mogen gaan van een nieuwe ziek-
teperiode, dient de vraag gesteld te worden of mogelijk ook deze ziekte 
verbonden kan worden met aṯiratu’s vloek. voorafgaand aan deze vraag 
dient te worden onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van een nieuw ziek-
bed. Wanneer deze vraag ontkennend wordt beantwoord, staat aṯiratu’s be-
trokkenheid bij de situatie zoals Jaṣṣibu deze omschrijft vast.  

in de beschrijving van de door Jaṣṣibu nu veronderstelde ziekte bij kirta 
gebruikt hij de woorden mdw en zbln. De met mdw verbonden term dwy werd 
eerder gebruikt in relatie tot kirta’s ziekte in het gesprek tussen ṯitmanatu 
en ilḥaʾu. in paragraaf 5.5.4.1 is gezocht naar een nadere invulling van het 
met deze term aangegeven ziektebeeld. Daarbij merkten we op dat de term 
als zodanig naast ziekte ook onreinheid en een verstoorde verhouding met 
de goden kon aanduiden. De term zbln wordt met name gebruikt in de con-
text van kirta’s genezing. voor wat betreft een nadere omschrijving van het 
ziektebeeld geeft deze term weinig concrete informatie. het beeld dat Jaṣṣibu 
schetst van zijn vader, komt overeen met het beeld dat wordt geschetst van 
kirta in de episode waarin zijn ziekte en genezing wordt beschreven. De 
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vraag die zich aandient is of ilimilku met opzet deze zelfde termen gebruikt 
en wat daarvan de intentie kan zijn geweest. Mede gelet op de wijze waarop 
ilimilku op het niveau van woorden een link legt tussen kirta’s gelofte in 
ktu 1.14.iv.40-43 en de inlossing van de gelofte in ktu 1.15.ii.21-23 nemen 
we aan dat ilimilku een duidelijke intentie heeft gehad met deze verbinding 
op vocabulair niveau. in het geval van de gelofte, werden beide momenten 
aan elkaar gekoppeld. Deze lijn houden we vast voor het verklaren van het 
opnieuw gebruiken van mdw (verbonden met dwy) en zbln in de beschrijving 
van kirta zoals nu Jaṣṣibu deze geeft. opnieuw worden beide momenten aan 
elkaar gekoppeld.300 Jaṣṣibu is zich bewust van de ziekte van zijn vader. De 
schrijver ilimilku verschuift de lens nu van de kinderen ṯitmanatu en ilḥaʾu 
naar Jaṣṣibu. bovendien is de roep van Jaṣṣibu om kirta’s aftreden en de wens 
tot zijn eigen troonsbestijging een echo van de bespreking van de leiders en 
legeraanvoerders uit chuburu in ktu 1.15.v.6-21. We concluderen dat de 
melding van kirta’s ziekte door Jaṣṣibu geen nieuwe ontwikkeling binnen 
het plot veronderstelt, maar terugkijkt op kirta’s ziekbed, zoals we dat eerder 
in de legende tegenkwamen.  

kirta’s ziekte was te begrijpen als een gevolg van aṯiratu’s wraak op de 
door haar als onvervuld geachte gelofte.301 naast deze lijn vonden we ook 
een lijn waarin kirta’s toestand getekend werd als gevolg van ouderdom.302 
in de beschrijving van de ziekte zoals Jaṣṣibu deze geeft, liggen beide lijnen 
opnieuw naast elkaar. mdw biedt het perspectief van goddelijke retributie, 
terwijl zbln een meer algemene term voor ziekte lijkt, die overigens, zoals 
blijkt uit het gebruik ervan in ktu 1.14.i.17, de dood kan inluiden. in dit licht 
is tevens aṯiratu’s betrokkenheid bij deze episode bevestigd, namelijk als ver-
klaring van de ziekte die kirta trof. 

300 het is juist deze door ilimilku aangebrachte koppeling tussen twee onderscheiden reacties van zijn 
kinderen met het ziekbed van hun vader, die door th.r. kämmerer wordt gemist. kämmerer gaat voor 
de opstand van Jaṣṣibu tegen zijn vader uit van een nieuwe episode, geïnitieerd door kirta’s wanrege-
ring. kämmerer gaat verder niet in op het vocabulair in de vermelding van het ziekbed in de aanklacht 
die Jaṣṣibu tegen zijn vader uitspreekt, en waarmee de auteur deze gebeurtenis plaatst binnen het ge-
heel van de legende. in de optiek van kämmerer heeft ilu kirta eenmaal van de dood gered, maar is 
kirta’s politieke loopbaan nu ten einde gekomen. op de vraag waarom ilu kirta niet opnieuw redt, of 
voorkomt dat kirta zijn eigen troonopvolger vervloekt, gaat kämmerer niet in. ten slotte mist hij ook 
de door ilu uitgesproken zegen over de jongste dochter die de eerstgeborene wordt genoemd (ktu 
1.15.iii.16). 
ook g.n. knoppers gaat nadrukkelijk uit van een nieuwe situatie waarin kirta kennelijk niet in staat 
is om zijn plichten als koning na te komen. Deze situatie noopt Jaṣṣibu zijn vader te laten aftreden om 
het koningschap als zodanig en de ideologie van het koningschap te redden. evenals th.r. kämmerer 
mist ook g.n. knoppers de door ilimilku gelegde verbinding tussen de woorden van Jaṣṣibu en die 
van ilḥaʾu en ṯitmanatu. 
Zie g.n. knoppers (1994, 580-581) en th.r. kämmerer (2010, 101-105).

301 Zie paragraaf 5.5.5.
302 Zie paragraaf 5.5.5.
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n. Wyatt trekt uit deze episode de conclusie dat aṯiratu op een wonderlijke 
wijze toch haar wraak kan doen laten gelden. De vloek, zoals kirta deze ver-
woordt, vertolkt aṯiratu’s vloek en treft kirta in zijn nageslacht. Wyatt ziet 
in de vervloeking van Jaṣṣibu een impliciete vervloeking van heel kirta’s na-
geslacht. ilu’s zorgvuldig optreden om de gevolgen van aṯiratu’s vloek on-
gedaan te maken, wordt door kirta zelf teruggedraaid. Met de vervloeking 
is kirta zelf er de oorzaak van dat hij terug is bij het begin: namelijk bij een 
koningschap dat het gevaar loopt gediscontinueerd te worden. Wyatt meent 
echter dat ilu hoe dan ook zou hebben afgerekend met kirta, die hem onge-
hoorzaam was geweest door zijn bezoek aan het heiligdom van aṯiratu (ktu 
1.14.iv.34-43).303 

op twee belangrijke punten is de visie van n. Wyatt nader te bekritiseren. 
in de kirta-legende kan Jaṣṣibu’s vervloeking niet zonder meer als impliciete 
vervloeking van heel kirta’s nageslacht worden geïnterpreteerd. tegen deze 
visie zijn twee argumenten aan te voeren. in de eerste plaats dient de ver-
vloeking van Jaṣṣibu door kirta niet alleen verbonden te worden met 
aṯiratu’s vloek, maar evenzeer met ilu’s zegen in ktu 1.15.iii.16, waar ilu 
laat weten dat de jongste dochter de eerstgeborene zal worden genoemd. 
Wanneer we de episode rondom Jaṣṣibu lezen als een uitwerking van hoe 
aṯiratu’s vloek uiteindelijk effect heeft, is deze effectief in zoverre de woorden 
van de vloek in overeenstemming zijn, of ten minste niet in tegenspraak zijn, 
met ilu’s zegen. 

in de tweede plaats is het zeer de vraag of kirta’s bezoek aan het heiligdom 
van aṯiratu door ilu is gezien als blijk van ongehoorzaamheid. in de legende 
zelf is bij ilu geen spoor van boosheid over ongehoorzaamheid van kirta te 
bespeuren. eerder lijkt de tekst te suggereren dat kirta veilig is bij ilu die 
diens leven leidt en beschermt.304 

een interpretatie van de kirta-legende langs deze lijn waarin de bescher-
ming van kirta door ilu wordt benadrukt, vindt steun in het door ilimilku 
aangebrachte tweeluik, waarbinnen twee onderscheiden reacties worden ge-
toond op een hachelijke situatie, namelijk kirta’s ziekte, die het gevolg is van 
aṯiratu’s vloek. Jaṣṣibu wil kirta’s zwakte voor eigen geluk uitbuiten, terwijl 
ṯitmanatu en ilḥaʾu juist hun vertrouwen in ilu benadrukken, door kirta te 
zien als afstammeling van ilu, de goedwillende. als afstammeling van ilu 
kan kirta niet aan zijn ziekte bezwijken, ongeacht de oorzaak ervan. Jaṣṣibu, 
als degene van wie vermeld wordt dat hij aan aṯiratu’s borsten zou drinken, 

303 Zie n. Wyatt (1998, 241, voetnoot 297).
304 in paragraaf 5.9.3.1 zal ik nader ingaan op de vraag of kirta in de legende als gehoorzaam, of juist als 
ongehoorzaam wordt getekend.
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wordt voor zijn houding en plan door kirta zelf vervloekt. Waar aṯiratu kirta 
poogt te treffen met haar vloek, wordt kirta’s enige nakomeling die nadruk-
kelijk door ilu zelf met aṯiratu in verband wordt gebracht, zelf door een vloek 
getroffen.  

 
5.8 AṮIRATU EN HET PLOT: SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

in de bespreking van enkele geselecteerde delen uit de kirta-legende is dui-
delijk dat aṯiratu op het niveau van het plot op één moment expliciet als ac-
teur wordt getekend. op andere momenten kan zij geacht worden aanwezig 
te zijn geweest als geïmpliceerd acteur, en ten slotte zijn er momenten waarop 
aṯiratu mogelijk als acteur aanwezig geacht kan zijn binnen het script dat in 
het oude nabije oosten onder de bevolking als bekend mag worden veron-
dersteld. 

aṯiratu wordt expliciet als acteur genoemd in ktu 1.15.iii.25-30, waar zij 
zich de gelofte van kirta herinnert. ondanks aanwijzingen in de tekst die er-
voor pleiten kirta’s gelofte als nagekomen te beschouwen, meent aṯiratu ech-
ter dat kirta in gebreke is gebleven. Met deze constatering openen zich twee 
mogelijkheden. aṯiratu kan het gesprek met kirta zoeken om tot een oplos-
sing te komen of kirta met de bij de gelofte behorende sancties treffen. De 
tekst als zodanig portretteert aṯiratu in de context van een ontmoeting, zoals 
blijkt uit de bewoording in ktu 1.15.iii.27. in dit verband memoreren we de 
betekenis van ṯn in ktu 1.15.iii.29, waar ik het vertaal als ‘wil […] opnieuw 
doen’. De beschreven context van ontmoeting,305 de mogelijkheid in het oude 
nabije oosten om bij een verbroken (geachte) toezegging in overleg tot een 
vernieuwde toezegging te komen,306 naast de betekenis van ṯn tekent aṯiratu 
als weinig betrokken bij het lot van kirta, al moet er wel bij worden aangete-
kend dat aṯiratu wel in haar recht staat, wanneer zij, in de overtuiging dat 
kirta zijn gelofte niet is nagekomen, besluit hem hiervoor te straffen.  

De vraag waarom aṯiratu niet op de hoogte is van kirta’s inlossing van 
zijn gelofte is intrigerend, maar kan binnen de huidige tekst van de kirta-le-
gende niet bevredigend worden beantwoord. De setting waarbinnen kirta 
zijn gelofte nakomt is een vergadering der goden. het is moeilijk te veron-
derstellen dat aṯiratu niet bij deze vergadering aanwezig zal zijn geweest.307 
verder legt de tekst van de kirta-legende een nadrukkelijke verbinding tussen 
de inhoud van het inlossen van de gelofte en de gelofte die werd afgelegd in 
het heiligdom van aṯiratu.308 binnen de huidige tekst, blijft er geen andere 

305 Zie paragraaf 5.4.3.3.
306 Zie paragraaf 5.4.3.5 
307 Zie voor de samenstelling van de godenraad paragraaf 5.3.3.
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optie open dan te veronderstellen dat aṯiratu ontevreden is geweest met de 
wijze waarop kirta zijn gelofte inloste.  

als impliciet acteur is aṯiratu aanwezig in haar heiligdom op het moment 
dat kirta zijn gelofte aflegt. op andere momenten waarop aṯiratu impliciet 
als acteur aanwezig kan zijn geweest, wordt nadrukkelijk een tweesporen-
beeld geschetst waarbij gebeurtenissen in de wereld van kirta een binnen-
aardse oorsprong kunnen worden toegedacht, maar tevens gerelateerd zijn 
aan gebeurtenissen in de godenwereld. in het kader van kirta’s ziekte wordt 
goddelijke retributie naast een meer natuurlijk ziekteproces als mogelijke oor-
zaken van kirta’s verzwakte staat getekend.309 ook bij de beschrijving van 
kirta’s genezing lijkt het tweesporenbeeld te worden gehandhaafd. op zowel 
meer mythische wijze als op een meer medische wijze wordt kirta’s genezing 
getekend.310 goddelijke retributie voor kirta kan binnen de huidige legende 
niet anders worden geïnterpreteerd dan samenhangend met aṯiratu’s onge-
noegen over de wijze waarop kirta zijn gelofte vervulde. opvallend is dat 
juist op momenten waarop de tekst kirta’s tegenspoed relateert aan godde-
lijke retributie ilu veel nadrukkelijker naar voren komt dan aṯiratu. het is ilu 
die uiteindelijk aṯiratu’s straf ongedaan maakt door sjaʿtiqatu te scheppen 
die de ziekte uit kirta drijft.311  

kirta’s ziekte is de achtergrond van de opstand van Jaṣṣibu. aangezien kir-
ta’s ziekte daadwerkelijk in verband gebracht kan worden met retributie door 
aṯiratu, is ook deze episode in gang gezet door de vloek die aṯiratu uit-
spreekt, en waarvan helaas slechts een enkel dreigend woord is overgeleverd. 
De gevolgen van deze episode zijn beperkt door de zegen die ilu eerder heeft 
uitgesproken. aṯiratu’s vloek draagt zelfs bij aan de uitvoering van een deel 
van ilu’s zegen. immers, Jaṣṣibu wordt vervloekt, waardoor hij geen troons-
opvolger meer zal kunnen zijn. Door deze verwikkeling komt de weg vrij 
voor de jongste dochter van kirta als troonopvolgster, van wie ilu reeds heeft 
gezegd dat zij de eerstgeborene zal zijn. 

aṯiratu is binnen de kirta-legende een belangrijke acteur op het niveau van 
het plot. in de uitoefening van de haar toegemeten rol vindt ze ilu op haar 
weg. het is ilu die kirta opzoekt aan het begin van de legende en op weg 
stuurt. kirta zelf brengt aṯiratu het plot binnen door haar heiligdom te be-
zoeken. We beschouwen het als een literaire techniek die ilimilku gebruikt 

308 Zie hiervoor in het bijzonder paragraaf 5.3.3.
309 Zie paragraaf 5.5.4.
310 het tweesporenbeeld is met name terug te vinden in de structuur van de beschrijving van het gene-

zingsritueel in ktu 1.16.vi.6-10. voor een bespreking van de opbouw van de beschrijving van het ge-
nezingsritueel, zie paragraaf 5.6.4.

311 Zie paragraaf 5.6.4.
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om vanaf het begin van de kirta-legende diens leven te plaatsen of te laten 
plaatsen binnen de invloedsferen van zowel ilu als aṯiratu. beide goden wor-
den in een heiligdom bezocht en met een offer of toegezegd offer, na het ver-
krijgen van een wens, vereerd. Daarmee roept ilimilku vanaf het begin de 
potentiële spanning op hoe deze twee goden binnen het leven van kirta hun 
invloed zullen doen gelden. tegelijkertijd is daarmee vanuit het beschreven 
leven van kirta een venster geopend van waaruit zowel ilu als aṯiratu indi-
vidueel als in hun relatie worden getekend. aansluitend aan deze openings-
zet is het ilu die als expliciet acteur aanwezig is wanneer kirta zijn gelofte 
nakomt. het is illustratief voor een zekere spanning tussen ilu en aṯiratu, dat 
ilu, voorafgaand aan het geven van de kinderzegen aan kirta en churraja, 
niet aan aṯiratu refereert bij het herhalen van de woorden van kirta’s gelofte. 
vervolgens is het ilu die in het eerste van de twee luiken over kirta’s ziekte 
aan zijn genezing werkt. ten slotte verhaalt het tweede luik de opstand van 
Jaṣṣibu tegen zijn vader. Dit tweede luik is verbonden met ilu’s woorden wan-
neer hij kirta zegent en opmerkt dat de jongste de eerstgeborene zal zijn (ktu 
1.15.iii.16).312 Zowel kirta’s ziekte als de opstand van Jaṣṣibu kunnen blijkens 
de tekst met aṯiratu in verband gebracht worden, al laat de beschrijving 
ruimte om deze in verband te brengen met meer natuurlijke oorzaken. het is 
in dit verband veelzeggend dat kirta wordt gefocaliseerd als ġlm il (nakome-
ling van ilu) of bn il (zoon van ilu), terwijl Jaṣṣibu in ktu 1.15.ii.25-28 wordt 
gefocaliseerd als degene die aan de borsten van aṯiratu werd gevoed. ilu be-
vindt zich nadrukkelijk aan de kant van kirta, die wordt gered, terwijl aṯiratu 
wordt verbonden met Jaṣṣibu, die aan het eind van de legende wordt ver-
vloekt. 

op grond van bovenstaande observaties is het nu mogelijk om de functie 
van het lied dat in enigszins gewijzigde vorm klinkt uit de monden van ṯit-
manatu en ilḥaʾu, nader te omschrijven. in paragraaf 5.5.5 werd opgemerkt 
dat M. bal meerdere functies onderscheidt voor ingebedde plots. We wezen 
een analoge functie voor het ingebedde plot af, maar maakten nog geen keuze 
tussen een verklarende of verklarende en bepalende functie. om van een ver-
klarende en bepalende functie te kunnen spreken, moet het ingebedde plot 
invloed hebben in het vervolg van het primaire plot. op dit punt in het pri-
maire plot volgt nog uitsluitend de episode van Jaṣṣibu’s opstand. beïnvloe-
ding van Jaṣṣibu door het ingebedde plot is zeker niet waar te nemen in het 
primaire plot. Jaṣṣibu heeft kennelijk het lied niet gehoord of gekend, en res-
pecteert niet de in dit lied uitgesproken relatie die tussen ilu en kirta bestaat. 
hoewel het lied niet bepalend is voor het gedrag van Jaṣṣibu is het wel bepa-

312 Zie paragraaf 5.7.4.
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lend voor de lijn die door de legende wil worden uitgezet, namelijk het uit-
tekenen van de soort relatie die tussen ilu en kirta bestaat. aṯiratu’s poging 
kirta te treffen wordt door ilu zelf overruled, en Jaṣṣibu’s opstand wordt be-
loond met zijn eigen vervloeking. Daarmee is de functie van het lied dat op 
diverse momenten in enigszins gewijzigde vorm is ingevoegd in de legende, 
op nadrukkelijke wijze verklarend en bepalend te noemen. 

 
5.9 KIRTA, ILU EN AṮIRATU: DE KARAKTERS 

Zoals we gezien hebben in paragraaf 5.8, is aṯiratu slechts op één plaats in 
de kirta-legende subject van handeling. op een aantal plaatsen wordt wel 
over haar gesproken, maar is zij geen handelend subject. ten slotte zijn er 
binnen de kirta-legende momenten waarop handelingen geïnitieerd door 
aṯiratu een rol spelen. Wanneer aṯiratu als acteur op het niveau van het plot 
wordt genoemd, wordt op directe wijze informatie verkregen over haar ka-
rakter. Deze directe informatie behandelen we in paragraaf 5.9.1. De hande-
lingen die aan aṯiratu worden toegeschreven, geven op indirecte wijze 
informatie met betrekking tot aṯiratu als literair karakter. informatie, verkre-
gen op deze indirecte wijze zullen we bespreken in paragraaf 5.9.2. ten slotte 
dragen de onderlinge relaties tussen de karakters uit het verhaal bij aan de 
beeldvorming van de afzonderlijke literaire karakters. Deze informatie be-
spreken we in paragraaf 5.9.3.  

 
5.9.1 Directe informatie met betrekking tot Aṯiratu als karakter 

Wanneer we onder directe informatie gegevens verstaan die zowel door ac-
teurs als door de schrijver kunnen worden gegeven, komen we uit bij drie 
vermeldingen in drie onderscheiden contexten.313 in de eerste plaats wordt 
aṯiratu aangeduid met haar epitheton ilt in ktu 1.14.iv.35 en 39. het plot 
spreekt hier over het bezoek van kirta aan het heiligdom van aṯiratu. De eer-
ste maal wordt het epitheton gebruikt door de schrijver, die de aankomst van 
kirta meldt bij het heiligdom. Daaropvolgend wordt het epitheton door kirta 
zelf in de mond genomen binnen de gelofte die hij in het heiligdom aflegt. 
overeenkomstig de melding door de schrijver, noemt ook kirta zelf aṯiratu 
‘ilt ṣdynm’. verderop wordt aṯiratu in ktu 1.15.iii.26, waar zij zich de eed 
van kirta herinnert, door de auteur van de legende eveneens ilt genoemd.  

De directe informatie met betrekking tot aṯiratu als karakter is in alle situ-
aties vervat in een bicolon, waarin de naam aṯiratu parallel staat aan haar 

313 We treffen hier een voorbeeld van constructie van een literair karakter door middel van de literaire 
techniek van de herhaling, zoals besproken door M. bal. Zie paragraaf 4.3.2.
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epitheton ilt. het gebruik van het epitheton ilt voor aṯiratu krijgt des te meer 
nadruk daar het als enige epitheton binnen de kirta-legende voor aṯiratu 
wordt gebruikt. in paragraaf 3.7.1 merkten we op dat dit epitheton met name 
invloed en macht aanduidt. De kirta-legende schetst aṯiratu, door het ge-
bruik van haar epitheton ilt, als een machtige en invloedrijke godin. 

aṯiratu wordt als machtige en invloedrijke godin geportretteerd in de ope-
ningsfase van het plot. ilu draagt kirta op een reis naar udumu te onderne-
men om een vrouw te zoeken met wie hij kinderen zal krijgen. op deze wijze 
wordt aṯiratu’s macht en invloed door kirta in de sfeer van zijn gezin gesi-
tueerd. binnen de kirta-legende is echter kirta’s gezinssituatie nauw verwe-
ven met zijn koningschap. Zo bezien betreft aṯiratu’s macht en invloed 
eveneens de toekomst van het koningschap van kirta’s familie. ilu noemt 
aṯiratu in de zegen die hij aan kirta meegeeft (ktu 1.15.ii.26). ilu gebruikt 
hierbij niet het verder telkens voorkomende parallellisme aṯiratu - ilt. 

aṯiratu krijgt binnen kirta’s zoektocht geen plaats toegedacht door ilu, 
maar wordt door kirta zelf in het plot ingebracht. vanuit het gezichtspunt 
van focalisatie concluderen we dat in de opening van de legende aṯiratu als 
ilt wordt gefocaliseerd door de auteur, als externe focalisator, en kirta, als in-
terne focalisator, maar niet door ilu.  

bezien we nu de direct geboden informatie met betrekking tot aṯiratu als 
karakter binnen de kirta-legende onder de dimensies zoals f. Jannidis deze 
heeft geformuleerd314, dan merken we op dat de informatie door meerdere 
bronnen binnen de legende wordt geboden. onder de bronnen bevinden zich 
de schrijver en kirta zelf. er zijn geen redenen aan te nemen dat de schrijver 
of kirta het beeld van aṯiratu manipuleren. Daarmee mogen we ten aanzien 
van de geboden informatie over aṯiratu veronderstellen dat zij betrouwbaar, 
feitelijk waar en relevant is, voor zover deze van de schrijver en kirta afkom-
stig is. Met de aangegeven relevantie die wordt toegekend aan het schetsen 
van het beeld van aṯiratu als karakter, hangt, aldus f. Jannidis, de communi-
catieve intentie samen. bij deze communicatieve intentie is de herhaling van 
het epitheton voor de beschrijving van aṯiratu van belang, naast de positie 
die de vermelding binnen de ontwikkeling van het plot inneemt, en waarmee 
aṯiratu, zoals geschreven, vanaf het begin van de legende een invloedrijke po-
sitie wordt toegekend binnen kirta’s gezin en de toekomst van zijn dynastie.  

tegelijkertijd is het eveneens van belang vast te houden dat aṯiratu niet 
door ilu in het plot wordt ingebracht, maar door kirta. De vraag zal zijn of 
met dit gegeven niet een spanning wordt opgeroepen die later in het plot 
nader geëxpliciteerd zal worden. binnen de door Jannidis benoemde dimen-

314 Zie paragraaf 4.3.2.
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sies om de in een tekst gegeven informatie te bestuderen, roept de constate-
ring dat aṯiratu niet door ilu het epitheton ilt ontvangt, de vraag op naar de 
karakterisering van aṯiratu. De wijze waarop ilu aṯiratu focaliseert, wijkt af 
van de focalisatie van aṯiratu door kirta en de schrijver. De geconstateerde 
divergentie in focalisatie roept een spanning op binnen het verhaal. De hoor-
der/lezer weet zich geconfronteerd met de vraag of, en zo ja op welke wijze, 
in het vervolg van het plot deze spanning in focalisatie wordt opgelost, en 
wat dit betekent voor aṯiratu als literair karakter. een oplossing van deze 
spanning kan niet slechts worden verkregen op grond van analyse van de di-
rect geboden informatie met betrekking tot aṯiratu als karakter. om de wijze 
waarop het verhaal de ontstane spanning oplost te beschrijven, hebben we 
ook de indirect geboden informatie over aṯiratu nodig. 

 
5.9.2 Indirecte informatie met betrekking tot Aṯiratu als karakter 

indirecte informatie met betrekking tot de beschrijving van het literaire ka-
rakter van aṯiratu is hoofdzakelijk af te leiden uit de ontwikkeling van het 
plot. Deze ontwikkeling is terug te vinden in (de opeenvolging van) hande-
lingen. De tekst van de kirta-legende in zijn huidige staat schrijft geen enkele 
handeling direct aan aṯiratu zelf toe. slechts in ktu 1.15.iii.25-30 kondigt zij 
een door haarzelf te ondernemen actie aan. helaas preciseert de tekst verder 
niet welke actie zij onderneemt. Deze omissie is te wijten aan de gebroken 
staat van de betreffende passage. in het licht van gegevens over de vraag hoe 
in het oude nabije oosten kon worden gehandeld wanneer een gelofte als 
verbroken werd geacht, had aṯiratu de keuze uit twee opties: straffen of over-
leg zoeken.315 aṯiratu kiest voor de eerste optie.  

De door aṯiratu veronderstelde omissie in het nakomen van de gelofte 
door kirta, staat in contrast tot kirta’s geschenk dat hij mogelijk aan de go-
denraad aanbiedt in ktu 1.15.ii.7.316 De gevolgtrekking met betrekking tot 
aṯiratu op grond van de door haar veronderstelde omissie van de kant van 
kirta is binnen de tekst zelf niet helder. enerzijds kan men verdedigen dat 
aṯiratu om een voor ons onbekende reden niet op de hoogte is geweest van 
kirta’s inlossing van zijn gelofte. De opmerking van de schrijver dat het bij 
de godenvergadering wel was toegestaan binnen te gaan, maar niet naar bui-
ten te gaan, maakt deze optie onwaarschijnlijk. Wanneer de tekst aangeeft 
dat aṯiratu bij de vergadering aanwezig is geweest, wordt zij door de tekst 
op deze wijze als een ontevreden godin geportretteerd.  

315 Zie de opmerking met betrekking tot de vertaling van tny (regel 29) in paragraaf 5.4.2 en de interpretatie 
hiervan in paragraaf 5.4.3.5.

316 Zie voor de argumentatie paragraaf 5.3.3.
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De ontevredenheid van aṯiratu met de wijze waarop kirta zijn gelofte is 
nagekomen vertaalt zich in kirta’s ziekte, waarbij de ziekte hem in het gebied 
van de dood brengt en opstand in zijn huis. Daarmee laat aṯiratu wel haar 
macht en invloed in het leven van kirta zien. hoewel de tekst van de legende 
niet nadrukkelijk de link legt tussen kirta’s ziekte, de opstand van zijn zoon 
tegen kirta, en de ontevredenheid van aṯiratu, is deze interpretatie zeker mo-
gelijk en wijzen de gegevens uit de tekst niet in een andere richting.317  

Met betrekking tot de betrokkenheid van aṯiratu bij kirta’s ziekte lijkt wel 
sprake te zijn van een verschil in perspectief. De kapiteins uit chuburu be-
vestigen slechts het beeld dat kirta spoedig zal sterven. ṯitmanatu en ilḥaʾu 
gebruiken de termen mrṣ en dwy, waarvan mrṣ een meer algemene aandui-
ding voor ziekte is, terwijl dwy nadrukkelijk een relatie legt met goddelijke 
retributie.318 naast deze lijn wordt in het lied dat ṯitmanatu en ilḥaʾu op 
meerdere momenten aanheffen, kirta’s ziekte verbonden met een natuurlijke 
oorzaak, namelijk veroudering.319 het lied komt op drie momenten in de tekst 
naar voren, een duidelijk voorbeeld van herhaling, waarbij de tekst van het 
lied verschillende vormen kent. De tekst komt, in gewijzigde vorm voor in 
ktu 1.16.i.2-11 en ktu 1.16.i.14-23 en ktu 1.16.ii.36-49. in onderstaande 
tabel geven we een overzicht van de overeenkomsten en verschillen, waarbij 
we de indeling aanhouden van de meest volledige versie van het lied, zoals 
deze in ktu 1.16.ii.36-49 is gegeven. 

317 Zie hiervoor de paragrafen 5.5.4 en 5.7.4.
318 Zie paragraaf 5.5.4.1.
319 Zie paragraaf 5.5.4.2.

310  |  De voorstelling van de godin Aṯiratu in de Ugaritische alfabetische teksten

Omschrijving inhoud Tekstregels 
1.16.I.2‐11

Tekstregels 
1.16.I.14‐23

Tekstregels 
1.16.II.36‐49

Reactie verwanten op leven van Kirta —‐ 14‐15 36‐37

Metaforische omschrijving mogelijke 
dood Kirta, plaatsaanduiding in paleis

2‐3 15‐17 38‐40

Reactie verwanten op sterven van Kirta 3‐5 17‐19 41‐42

 

Kunnen goden sterven? Contrast met 
zesde vers

—‐ 22‐23 43‐44

Omschrijving rouw op mythisch niveau 6‐9 —‐ 44‐47

Zekerheid dat Kirta niet kan sterven 9‐11 // 20‐22 48‐49

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 310



Wanneer we de opeenvolging van de liederen bij de interpretatie van de on-
derlinge verschillen tussen de liederen betrekken, ontstaat een beeld van de 
communicatieve intentie van de liederen in hun onderscheiden versies. De 
eerste vermelding beschrijft enerzijds de dreigende dood van kirta en de re-
actie erop, gevolgd door een beschrijving van rouw op mythisch niveau, en 
eindigt met de zekerheid dat kirta niet kan sterven. De stelligheid hiervan 
wordt uitgedaagd door de tweede melding van het lied, waar in het tweede 
deel de rouw op het mythisch niveau ontbreekt en waar de volgorde van het 
vierde en zesde vers is omgedraaid. op deze wijze meldt het lied de onster-
felijkheid van kirta, zoals eveneens in de eerste vermelding voorkwam, maar 
blijft de vraag aan het eind of goden toch sterven. Wanneer dezen daadwer-
kelijk sterven, zal ook kirta kunnen sterven. vanuit deze onzekerheid lezen 
we de laatste en meest complete versie van het lied. uiteindelijk sluit de tekst 
aan bij de zekerheid die in de eerste vermelding van het lied werd gegeven.  

De volgorde van de drie vermeldingen van het lied hangt daarmee samen 
met de thematiek van de legende. kirta en zijn dynastie kunnen niet ten 
onder gaan. ilu zelf staat hier garant voor. Deze zekerheid wordt echter in 
gevaar gebracht door kirta’s gelofte aan aṯiratu en haar wraakacties als ver-
gelding van een door haar als niet ingelost geachte gelofte. ten slotte blijkt 
aṯiratu wel kirta en zijn dynastie in gevaar te kunnen brengen, maar haar 
macht is begrensd door ilu, die als weldoener garant staat voor kirta en diens 
dynastie. van belang is te constateren dat daar waar kirta’s ziekte als gevolg 
van aṯiratu’s wraak wordt getekend, ilu telkens nadrukkelijk als weldoener 
of beschermer van kirta wordt genoemd. ṯitmanatu en ilḥaʾu focaliseren kir-
ta’s ziekte niet vanuit aṯiratu’s macht om onheil aan te brengen, maar vanuit 
ilu’s vermogen te genezen. in paragraaf 5.9.3.2 zullen we de functie van de 
tekst van dit lied binnen de legende nader definiëren. vooruitlopend op de 
bespreking daar merken we reeds op dat dit lied een belangrijke focalisator 
binnen het verhaal is en nadrukkelijk verbonden met zijn communicatieve 
intentie. 

 
5.9.3 Indirecte informatie met betrekking tot Aṯiratu op grond van haar  

relatie tot overige karakters binnen het verhaal 
in deze paragraaf pogen we een nader beeld te schetsen van aṯiratu, vanuit 
haar relaties met overige karakters binnen de kirta-legende. twee relaties 
spelen een rol van betekenis. allereerst de relatie tussen aṯiratu en kirta, en 
daarnaast de relatie tussen aṯiratu en ilu.  

Zoals reeds opgemerkt wordt de relatie tussen aṯiratu en kirta door kirta 
geïnitieerd. Daarbij is aangegeven dat het oponthoud van kirta bij het hei-
ligdom van aṯiratu niet door ilu in zijn opdracht aan kirta is opgenomen. 
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Deze constatering genereert op haar beurt de vraag naar kirta als literaire ka-
rakter: is kirta een karakter dat zijn eigen gang gaat of een karakter dat zich 
aan de wil der goden onderwerpt? beantwoording van de vraag of kirta zijn 
eigen wil volgt, of zich onderwerpt aan de wil der goden, zal mede informatie 
aandragen over de wijze waarop de auteur kirta ziet, en daarmee indirect 
over de wijze waarop de auteur aṯiratu portretteert, door middel van haar 
reactie op kirta’s handelen. De vraag naar de portrettering van kirta zullen 
we bespreken in paragraaf 5.9.3.1.  

voor een tekening van aṯiratu als literair karakter is eveneens haar relatie 
tot ilu van belang. Deze relatie wordt op meerdere momenten getekend. in 
paragraaf 5.9.3.2 zullen we deze relatie nader schetsen. 

 
5.9.3.1      Kirta en het bezoek aan het heiligdom van Aṯiratu als tekening van 

zijn karakter 
Zoals hierboven aangegeven bezien we de vraag of de tekst kirta tekent als 
een karakter dat zijn eigen gang gaat of dat de wil van de goden gehoor-
zaamt. in de structuralistische narratologie is de vraag te beantwoorden met 
gebruikmaking van een semantische as met tegenovergestelde woordparen 
waarlangs de verschillende karakters uit het verhaal kunnen worden ingete-
kend.320 om kirta als literair karakter langs de semantische as tussen gehoor-
zaam en ongehoorzaam te kunnen plaatsen, willen we op twee punten de 
legende op het niveau van het verhaal nader onderzoeken. allereerst letten 
we op de wijze waarop de auteur kirta’s bezoek aan het heiligdom van 
aṯiratu beschrijft. De vraag daarbij zal zijn of de tekst zelf dit bezoek weer-
geeft als een invoeging bij of als een afwijking van de opdracht van ilu aan 
kirta. Daarbij zie ik een invoeging in de opdracht van ilu als een eigen in-

320 het gebruik van semantische assen in de structuralistische narratologie is niet onomstreden. M. bal 
geeft aan zich er ongemakkelijk bij te voelen, maar expliceert de reden daartoe niet. Ze behandelt het 
gebruik van de semantische as wel met het argument dat er 1) zonder het gebruik van de assen zeer 
weinig informatie uit een tekst beschikbaar is voor karakteranalyse, en 2) de meeste mensen bij het 
lezen gebruik maken van semantische indeling van karakters. M. bal geeft zelf aan dat een semantische 
indeling van karakters samenhangt met de ideologische positie van de lezer. Juist deze correlatie tussen 
semantische as en ideologische positie van de lezer is voor l. herman en b. vervaeck aanleiding op te 
merken dat de concrete invulling van een personage voor de structuralistische narratologie, die als 
overwegend formalistische benadering zich concentreert op algemene principes en technieken, minder 
interessant is.  
hoewel bals opmerking over correlatie tussen semantische as en ideologische positie van de lezer een 
terechte waarschuwing is en wijsheid dient te worden betracht bij het aanbrengen van een semantische 
as, meen ik dat deze wel degelijk aanwezig is in narratieve teksten uit het oude nabije oosten. De hier 
aangegeven semantische as tussen het uitvoeren van de eigen wil of zich onderwerpen aan de wil der 
goden is tevens een semantische as die in meerdere teksten uit het oude nabije oosten present is en 
geacht mag worden deel te hebben uitgemaakt van de ideologische positie van de toenmalige hoor-
ders/lezers van de tekst. 
Zie M. bal (2009, 127-131) en l. herman en b. vervaeck (2005, 72-74).
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breng, waaraan door de auteur geen negatief waardeoordeel is toegekend. 
een afwijking, daarentegen, kan eveneens een eigen inbreng zijn, maar wordt 
door de auteur wel degelijk als negatief beoordeeld. het bezoek aan het hei-
ligdom als invoeging in de opdracht van ilu aan kirta plaatst laatstgenoemde 
op de aangegeven semantische as bij gehoorzaam, terwijl een afwijking kirta 
hem op de semantische as lokaliseert bij de pool die hem tekent als een literair 
karakter dat zijn eigen wil volgt en ongehoorzaam is. 

We bezien nu de wijze waarop de invoeging van het bezoek van kirta, 
waar de gelofte onderdeel van uitmaakt, door de auteur is beschreven. in on-
derstaande tabel zijn de hier van belang zijnde regels uit ilu’s opdracht aan 
kirta naast de corresponderende regels uit de beschrijving van de uitvoering 
gezet. De relevante verschillen tussen de opdracht en uitvoering zijn weer-
gegeven in de kolom ‘wijziging’.  
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opdracht uitvoering wijziging

KTU  KTU   

1.14.III.2 lk . ym . w ṯn . 1.14.IV.31‐32 tlkn ym . w ṯn  

 ṯlṯ . rbʿ ym    

1.14.III.3‐4 ḫmš . ṯdṯ . ym .    

 mk . špšm b šbʿ 1.14.IV.32‐33 ah
˘

r špšm . b ṯlṯ mk : aḫr  
šbʿ : ṯlṯ

1.14.III.4 [[y]]w tmġy . l udm 1.14.IV.34 ymġ[y .] l qdš w : —

1.14.III.5 rbm . w l . udm . ṯrrt 1.14.IV.35‐36 aṯrt [.] ṣrm . w l ilt 
ṣdynm

  (beschrijving gelofte 
Kirta)

  1.14.IV.44 ylk ym . w ṯn .[[a]]

  1.14.IV.45 ṯlṯ . rbʿ . ym 

  1.14.IV.46 ah
˘

r . špšm . b rbʿ mk : aḫr 
šbʿ : rbʿ

  1.14.IV.47 ymġy l udm . rbt w : —

  1.14.IV.48 w udm . [ṯr]rt l : —

321 

 

beide tijdstippen van aankomst in de uitvoering worden aangegeven als aḫr 
. špšm terwijl in de opdracht de aankomsttijd wordt weergegeven als mk . 
špšm. De tijdsaanduiding van het deel van de reis, na kirta’s bezoek aan het 
heiligdom van aṯiratu, wordt beschreven vanaf dit bezoek en niet vanaf het 

321 ktu 1.14.iv.44-48 vergelijk ik met 1.14.iii.2-5. logischerwijs ontbreekt een parallel voor de melding in 
ktu 1.14.iii.3-4 van de vijfde en zesde dag in ktu 1.14.iv44-48.
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begin van de uitvoering van ilu’s opdracht. Mede in het licht van deze laatste 
observatie, menen we dat ilimilku nadrukkelijk het bezoek van kirta aan het 
heiligdom van aṯiratu markeert als afwijking van de opdracht die kirta van 
ilu had ontvangen, en daarom mk vervangt door aḫr.  

ten slotte valt een omissie van de w op twee momenten in de uitvoering 
van de opdracht te constateren. het gebruik van de w kan, in het licht van 
een vergelijking van ilu’s opdracht in ktu 1.16.v.47-52 met de uitvoering 
ervan door sjaʿtiqatu in ktu 1.16.vi.6-10, gelezen worden als literaire vari-
atie, zonder enige consequentie voor de betekenis. hoewel ktu 1.16.v.47-52 
voor een deel gerestaureerd wordt op grond van de uitvoering van de op-
dracht, zoals beschreven in ktu 1.16.vi.6-10, sluiten beide delen behoudens 
de toevoeging van een w aan de verbale vorm tṯb in ktu 1.16.vi.10, letterlijk 
op elkaar aan.322  

De beschrijving van de uitvoering van ilu’s bevel door kirta bevat een idi-
omatische variatie, die onder de noemer van dichterlijke vrijheid kan worden 
gerubriceerd. naast de variatie door dichterlijke vrijheid, wijkt de beschrij-
ving van de uitvoering van de opdracht voornamelijk van de opdracht zelf 
af, door het gebruik van aḫr in plaats van mk, en de hernieuwde dagtelling. 
het vervolg van kirta’s reis, na zijn bezoek aan het heiligdom van aṯiratu, 
wordt geteld vanaf dit bezoek. De auteur, als externe focalisator, markeert 
kirta’s bezoek aan het heiligdom van aṯiratu niet slechts als een eigen in-
breng, maar als afwijking. De consequentie hiervan voor kirta als literair ka-
rakter is dat hij vanaf het begin getekend wordt als een karakter dat op een 
enkel moment zijn eigen gang gaat, ook al betekent dit een afwijken van de 
opdracht zoals deze hem door de goden, in casu ilu, is opgedragen. 

vanuit deze tekening van kirta, krijgt de vermelding van de godin aṯiratu, 
aan het begin van de gelofte, een extra dimensie. aṯiratu wordt het plot bin-
nengehaald door kirta. Deze handeling is getekend als een afwijking door 
kirta bij de executie van ilu’s opdracht aan hem, waardoor kirta op de se-
mantische as een plaats krijgt bij de pool die hem tekent als een personage 
dat zijn eigen gang gaat en ongehoorzaam is. Deze ongehoorzaamheid is 
nauw verbonden met de invoering van aṯiratu in het plot. op het niveau van 
het verhaal genereert de auteur daarmee vanaf de opening van de kirta-le-
gende een spanning in de verhouding tussen ilu en aṯiratu. De verhouding 
tussen ilu en aṯiratu zal verder worden besproken in paragraaf 5.9.3.2.  

We wijzen nog op de afwijking die we constateerden bij kirta’s uitvoering 
van het hem door ilu opgedragen ritueel aan het begin van de legende (ktu 
1.14.ii.20-21 en ktu 1.14.iii.2-3). De omissie van een frase, die op het eerste 

322 voor de betekenis van tṯb, zie paragraaf 5.6.3. 
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gezicht gemakkelijk als doublure kon worden begrepen die gecorrigeerd was 
bij de beschrijving van de uitvoering, is te zien als literair middel waarmee 
de auteur kirta’s houding ten opzichte van ilu weergeeft: enerzijds onderda-
nig, anderzijds niet volledig gehoorzaam.323 De gelofte die kirta in het hei-
ligdom van aṯiratu aflegt, tekent kirta als gehoorzaam ten opzichte van 
aṯiratu. De auteur, als externe focalisator, gebruikt op dit punt in de legende 
een literair middel waarmee zowel ilu als aṯiratu, in het licht van het vervolg 
van de legende, scherp worden getekend. ilu, aan wie kirta wel onderdanig, 
maar niet volledig gehoorzaam was, blijkt degene te zijn die hem geneest van 
zijn ziekte, die het gevolg was van aṯiratu’s wraak. aṯiratu, aan wie kirta 
loyaal was, is degene die het leven van kirta in gevaar brengt. 

 
5.9.3.2      Ilu en Aṯiratu 

op geen enkel moment in de kirta-legende zijn ilu en aṯiratu met elkaar in 
gesprek, of trekken ze samen op. in zijn artikel uit 1979 over de leer van de 
goden in de kirta-legende, merkt s.e. loewenstamm op dat de kirta-legende 
als zodanig is samengesteld uit twee afzonderlijke verhalen. De oudste tekst 
zou melding maken van kirta’s zoektocht naar een vrouw en nageslacht. op 
zijn tocht zou kirta de behoefte gevoeld hebben aṯiratu een belofte te doen 
om zich van het slagen van zijn zoektocht te vergewissen. De toorn van 
aṯiratu is het gevolg van een onvervulde gelofte. Deze tekst is door een latere 
dichter uit ugarit verbonden met een tekst die ilu verheerlijkt en hem be-
schrijft als degene die kirta geneest. De tekst wil de koning laten zien dat hij 
uitsluitend op ilu dient te vertrouwen.324  

een dergelijke literair-kritische benadering van de ontstaansgeschiedenis van 
de tekst toont een spanning tussen enerzijds kirta in zijn relatie tot aṯiratu en 
anderzijds kirta in relatie tot ilu. De vraag is nu of de geconstateerde spanning 
tussen de relatie van kirta tot ilu en de relatie van kirta tot aṯiratu slechts op 
bevredigende wijze verklaard kan worden vanuit een literair-kritische benade-
ring van de tekst. De gesignaleerde spanning in de relatie van de acteurs en ka-
rakters kirta, ilu en aṯiratu wordt eveneens verklaarbaar vanuit een narratieve 
analyse van de legende, in het bijzonder door de positie van aṯiratu op het ni-
veau van het plot te vergelijken met haar positie op het niveau van het verhaal.  

323 Zie ook paragraaf 5.2.3.
324 s.e. loewenstamm (1979, 511-512). loewenstamm sluit aan bij de visie van s.b. Parker, maar brengt 
nadrukkelijker ook de relatie met aṯiratu ter sprake. Wel komen ze beiden bij dezelfde conclusie uit, 
namelijk dat de tekst in zijn huidige vorm een klassiek model genoemd kan worden van goddelijke 
redding, waarbij deze redding van ilu afkomstig is. in de hoofdtekst is slechts het artikel van loewen-
stamm genoemd dat in tegenstelling tot het artikel van s.b. Parker wel aandacht schenkt aan de rol 
van aṯiratu binnen de compositie van de tekst. 
Zie s.b. Parker (1977, 173-175).
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op drie belangrijke momenten in de ontwikkeling van het plot van de 
kirta-legende worden aṯiratu en ilu met elkaar verbonden. allereerst mini-
maliseert ilu aṯiratu’s rol door wel de woorden te gebruiken die kirta in haar 
heiligdom heeft gesproken bij het afleggen van de gelofte, maar daarbij te 
vermijden aṯiratu als godin te noemen.325 verder blijkt op diverse momenten 
in het plot kirta’s ziekte in verband te kunnen worden gebracht met aṯiratu 
als veroorzaakster ervan. kirta wordt van zijn ziekte genezen door ilu’s in-
grijpen. in de derde plaats valt hier te wijzen op Jaṣṣibu’s opstand tegen kirta, 
die samenhangt met kirta’s ziekte. aan het eind van de legende blijkt Jaṣṣibu, 
van wie nadrukkelijk wordt gezegd dat hij aan de borsten van aṯiratu ge-
zoogd wordt, vervloekt, waardoor de weg vrij komt voor de jongste dochter 
die in ilu’s zegen al nadrukkelijk wordt vermeld, en de prerogatieven krijgt 
van een eerstgeborene.326  

Met betrekking tot kirta’s ziekte, als gevolg van aṯiratu’s wraak, merken 
we op dat bij de bewening en genezing de betrokken karakters, ṯitmanatu 
en ilḥaʾu, enerzijds de mogelijkheid openhouden voor een oorzaak waarbij 
de goden betrokken zijn, maar de ziekte zelf ook beschrijven als een verou-
deringsproces, zonder daarbij een causale relatie te leggen met de godenwe-
reld. ook de beschrijving van kirta’s genezing toont deze dubbele causaliteit, 
waarbij het ontbreken van een verzoeningsritueel nadrukkelijk gememori-
seerd dient te worden.327 De opstand van Jaṣṣibu wordt ingeleid met de frase 
wysrnn ggnh328, dat vertaald kan worden als ‘en zijn binnenste instrueerde 
hem’ (ktu 1.16.vi.26). Met deze zin wordt de causaliteit van de opstand ge-
legd bij Jaṣṣibu zelf, die overigens in de woorden die hij spreekt mede door 
het gebruik van mdw een mogelijke relatie veronderstelt tussen kirta’s ziekte 
en de godenwereld.329 in de kirta-legende is vanaf kirta’s ziekte sprake van 
een dubbele causaliteit: enerzijds worden de gebeurtenissen omschreven 
vanuit de menselijke werkelijkheid, anderzijds wordt op sommige momen-
ten deze menselijke werkelijkheid beschreven als verbonden met de godde-
lijke.330   

De geboden dubbele causaliteit binnen de kirta-legende biedt de moge-
lijkheid om met name de relatie tussen ilu en aṯiratu nader te omschrijven 

325 Zie paragraaf 5.3.6.
326 e.l. greenstein (1997, 26, voetnoot 74).
327 Zie paragraaf 5.6.
328 ggnh wordt door e.l. greenstein gewijzigd in gngnh. g. del olmo lete en J. sanmartín melden dat ggn 

mogelijk te herleiden is tot gngn, maar noemen ggn wel als zelfstandig nomen. Zie e.l. greenstein 
(1997, 40, voetnoot 162) en g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 296).

329 Zie paragraaf 5.7.4.
330 als voorbeeld van een dubbele causale relatie binnen gebeurtenissen beschreven in de hebreeuwse 

bijbel noemen we hier de absalom narratief (2 samuël 13-20). Zie hiervoor M. avioz (2013).
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vanuit de gebeurtenissen rondom kirta’s ziekte en genezing, en met de daar-
mee verbonden opstand.  

het eerste deel van de kirta-legende (ktu 1.14.i-1.15.iii.30), dat nadruk-
kelijker dan het tweede deel (ktu 1.15.iii.25-1.16.vi.58)331 de godenwereld 
beschrijft met de onderlinge relaties tussen de hier genoemde goden, toont 
geen directe confrontatie tussen ilu en aṯiratu. Men kan veronderstellen dat 
in de nu verloren gegane teksten deze relatie benoemd is. Zolang we echter 
geen nadere aanwijzingen hebben omtrent de inhoud van de nu verloren ge-
gane delen tekst, is er geen reden aan te nemen dat zij de relatie tussen ilu en 
aṯiratu nader uitwerken. Wanneer we ervan uitgaan dat het tweede deel van 
de kirta-legende nadrukkelijk verbonden is met het eerste deel, waarbij de 
literaire karakters een vergelijkbare rol of functie hebben gehad, mogen we 
concluderen dat aṯiratu in het tweede deel geen ruimte als focalisator krijgt 
toegemeten, waardoor we aannemen dat ook haar rol als focalisator in het 
eerste deel zeer beperkt zal zijn geweest. in deze lijn is de waarschijnlijkheid 
van een directe confrontatie tussen ilu en aṯiratu in het eerste deel van de le-
gende niet groot. 

Door de hen toegemeten ruimte in het tweede deel, positioneert de auteur 
van de kirta-legende met name ṯitmanatu en ilḥaʾu als focalisatoren. in het 
gesprek tussen deze beiden over kirta’s ziekte, bleef de mogelijkheid open 
kirta’s ziekte te zien als resultaat van goddelijke retributie. in het lied, dat als 
commentaar bij kirta’s ziekte kan worden gelezen, beschrijven zij kirta’s 
ziekte als verouderingsproces, maar leggen tevens voor wat betreft de gene-
zing nadrukkelijk een relatie met de godenwereld. in alle drie vormen waarin 
het lied bewaard is gebleven wordt de relatie tussen ilu en kirta genoemd. 
aṯiratu, zelf door kirta het verhaal binnengebracht, mag dan de veroorzaak-
ster zijn van het leed dat kirta overkomt, zij is in geen geval in beeld wanneer 
kirta’s genezing wordt beschreven. haar daden worden door ilu ongedaan 
gemaakt. 

op een semantische as waarop de polen ‘macht’ en ‘onmacht’ worden ge-
noteerd, wordt ilu aan de kant van ‘macht’ gepositioneerd, terwijl aṯiratu te 

331 De indeling in twee delen loopt grotendeels parallel met de diverse focalisatoren die de auteur inbrengt. 
in het eerste deel zijn het voornamelijk goddelijke focalisatoren, waarbij kirta met Pabilu een uitzon-
dering vormen als menselijke focalisatoren. in het tweede deel zijn het voornamelijk menselijke foca-
lisatoren rondom kirta, met ilu als uitzondering, wanneer hij de godenraad toespreekt en besluit 
sjaʿtiqatu te scheppen om kirta te genezen. in het eerste deel ontwikkelt zich de verhaallijn van kirta’s 
verdriet door het verlies van zijn gezin, tot het verkrijgen van een vrouw en nageslacht. in het tweede 
deel van de legende ontwikkelt de verhaallijn zich vanuit de bedreiging van kirta’s nageslacht en het 
gevaar van discontinuïteit van zijn koningschap tot het ongedaan maken van het gevaar. De episode 
waarbij aṯiratu zich de gelofte van kirta herinnert, is een scharniermoment in de ontwikkeling van de 
verhaallijn en kan bij beide delen worden getrokken. 
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vinden is aan de zijde van ‘onmacht’. Deze positie is opmerkelijk te noemen, 
daar, zoals we zagen, aṯiratu op het niveau van het plot belangrijke hande-
lingen verricht binnen de kirta-legende.332 op een semantische as waarop de 
polen ‘zorg’ en ‘gevaar’ worden genoteerd, krijgt aṯiratu een plaats aan de 
kant van ‘gevaar’, en ilu een plaats aan de kant van ‘zorg’. ook bij deze as is 
de positie van aṯiratu opvallend te noemen. hoewel kirta haar binnenbracht 
in het plot, naar we aannemen vanuit het vertrouwen dat zij zou bijdragen 
aan het welslagen van zijn missie en de daarbij horende zorg voor hem en 
zijn toekomstig gezin, blijkt zij een gevaar voor hem te zijn. De aandacht die 
kirta voor haar heeft en haar belang op het niveau van het plot contrasteren 
met de haar toegedeelde bescheiden rol op het niveau van het verhaal. 

 

5.10 AṮIRATU EN HET VERHAAL: SAMENVATTING EN 
CONCLUSIE 

We zagen dat aṯiratu door kirta in de legende op het niveau van het plot 
wordt ingebracht.333 Zowel kirta als de schrijver gebruiken het epitheton ilt. 
verder observeerden we dat aṯiratu’s wraak niet werd veroorzaakt door kir-
ta’s falen, maar mogelijk gerelateerd dient te worden aan aṯiratu’s ontevre-
denheid.334 Daarnaast bleek haar macht nadrukkelijk begrensd te worden 
door ilu’s zorg voor kirta. kirta’s ziekte, als gevolg van aṯiratu’s wraak, 
wordt in het betekenisvolle lied van ṯitmanatu en ilḥaʾu getekend als zowel 
goddelijke retributie en verouderingsproces, waardoor een dubbele visie op 
de causaliteit van kirta’s ziekte wordt gegeven, die enerzijds aṯiratu’s macht 
toont, maar deze anderzijds nadrukkelijk beperkt.335 ten slotte is er op geen 
moment direct contact tussen ilu en aṯiratu, en is aṯiratu slechts op één mo-
ment focalisator in het verhaal.336 

in dit hoofdstuk hebben we laten zien hoe op het niveau van het plot 
aṯiratu invloed in het leven van kirta is toegekend, maar dat tegelijkertijd 
aṯiratu op het niveau van het verhaal in het geheel geen pregnante plaats 
krijgt toegewezen.337 De vraag is nu of deze inperking van de positie en in-
vloed van aṯiratu op het leven van een menselijke persoon een literaire curi-

332 Zie paragraaf 5.8.
333 Zie paragraaf 5.9.1.
334 Zie paragraaf 5.9.2.
335 Zie paragraaf 5.9.2.
336 Zie paragraaf 5.9.3.2.
337 volgens M.c.a. korpel toont de kirta-legende aṯiratu juist als een grote kracht die de loop der gebeur-
tenissen mede bepaalt. Zie M.c.a. korpel (1998, 109). in het licht van het onderzoek zoals dat in dit 
hoofdstuk is weergegeven, betreft aṯiratu’s macht uitsluitend het niveau van het plot, maar wordt haar 
macht op het niveau van het verhaal ontkend.
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ositeit is te noemen of mogelijk een weerspiegeling is van een bredere maat-
schappelijke of religieuze ontwikkeling binnen ugarit. om deze vraag te kun-
nen beantwoorden, nemen we in de eerste plaats aan dat rituelen in 
narratieve teksten gerelateerd zijn aan rituelen binnen de maatschappij 
waarin de teksten zijn ontstaan, hun uiteindelijke vorm hebben gekregen, 
en/of zijn overgeleverd. vanuit dit uitgangspunt wijzen we op de dubbele 
functie van rituelen, namelijk een functie ad intra en ad extra. vergelijken we 
het ritueel zoals kirta dat uitvoert voor ilu en baʿlu (ktu 1.14.iii.52-iv.9) met 
het ritueel dat in het heiligdom van aṯiratu wordt uitgevoerd (ktu 1.14.iv.34-
43) en waarvan het afleggen van de gelofte een onderdeel is geweest, dan 
constateren we dat het eerstgenoemde ritueel nadrukkelijker aandacht krijgt 
dan het tweede en daarmee op narratieve wijze nadrukkelijker wordt gefo-
caliseerd. De functie van deze nadrukkelijk focalisering van het ritueel dat 
kirta uitvoert voor ilu en baʿlu ad intra achten we te zijn gelegen in het vor-
men van een groepsidentiteit die verbondenheid met ilu en baʿlu nadrukke-
lijk propageert. Daarnaast kent de nadrukkelijke focalisering van het ritueel 
van kirta ten gunste van ilu en baʿlu een functie ad extra waarmee de groeps-
religiositeit van ten minste een sector van de bevolking uit ugarit waarin ilu 
en baʿlu een centrale plaats innemen, wordt afgebakend tegenover de religi-
ositeit van een groep waarin een met aṯiratu verbonden piëteit centraal staat. 

op grond van deze constatering kan de spanning tussen enerzijds de relatie 
tussen kirta en ilu en anderzijds tussen kirta en aṯiratu niet slechts worden 
verklaard uit een eventueel samenbrengen van divers traditioneel materiaal 
dat tot één tekst is gesmeed. De beschreven spanning is juist door middel van 
de legende gethematiseerd. op kunstvolle wijze wordt de spanning tussen 
beide relaties, die zich nadrukkelijk in het leven van kirta manifesteren, ge-
transcendeerd naar een spanning in de godenwereld tussen ilu en zijn gema-
lin aṯiratu.338 

De vraag die we aan het eind van dit hoofdstuk kort aan de orde stellen is 
of er iets te zeggen valt over de samenstelling van de groep die zich wat reli-
giositeit betreft, voornamelijk richt op ilu (en baʿlu), ten koste van aṯiratu. 
voor de beantwoording van deze vraag gaan we ervan uit dat de handelingen 
die beschreven zijn in het plot, hun kleur en betekenis krijgen in het verhaal. 
De tekst beschrijft op het niveau van het plot een mogelijk in de maatschappij 
voorgegeven thema, terwijl de auteur op het niveau van het verhaal duidelijk 
positie kiest. De reikwijdte van een te veronderstellen voorgegeven thema 

338 De spanning tussen ilu en zijn gemalin aṯiratu wordt, zoals gezegd, niet expliciet genoemd, maar blijkt 
wel voortdurend impliciet aanwezig te zijn. een dergelijke narratieve spanning is wellicht het best te 
omschrijven als ‘hidden polemic’. voor een definitie van en onderzoek naar verborgen polemieken in 
de hebreeuwse bijbel, zie J. amit (2000).
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voor de kirta-legende, is niet met zekerheid vast te stellen. Deze kan zijn ge-
legen in bedreiging van het koningshuis en het daarmee samenhangende ge-
vaar van chaos en ondergang voor de maatschappij. tegen een beperking van 
de reikwijdte tot het koningshuis is in te brengen dat er geen relatie bekend 
is tussen het koningshuis van ugarit en kirta en zijn familie.339 Daarnaast is 
het niet ondenkbaar dat de verhaalthema’s van bedreiging van nageslacht en 
opstandige zonen binnen het oude nabije oosten breder speelden dan alleen 
binnen een koningshuis. De in genesis getekende onvruchtbaarheid van sara 
en de bedreiging die daarvan uitging voor abraham is een duidelijk voor-
beeld van bedreiging door gebrek aan nageslacht, evenals de geschiedenis 
beschreven in het boek ruth. terugkerend naar ugarit kunnen we conclude-
ren dat de maatschappelijke sector die zich in haar religiositeit richt op ilu en 
baʿlu een sector is die geplaagd wordt door onzekerheid en bedreigd wordt 
in haar voortbestaan, zowel door gebrek aan nageslacht, als door interne op-
standen. verder kunnen we constateren dat deze groep in een polemiek ver-
keert met mogelijk een eveneens bedreigde groep die zich echter richt tot 
aṯiratu voor redding.340 

 ongeacht de historische context getuigt de legende van een proces, waarbij 
aṯiratu’s rol als beschermster van mensen wordt verzwakt, ten gunste van 
die van ilu. Deze tekening zal zeker van betekenis zijn voor een reconstructie 
van de godsdienstgeschiedenis van ugarit. 

 

339 Zie s.b. Parker (1977, 162).
340 Met deze interpretatie van de kirta-legende en zijn relatie met groepsreligiositeit in ugarit, hebben we 
een enkele opmerking gemaakt over een mogelijke sitz-im-leben van de legende. nader onderzoek 
naar de identiteit en omvang van maatschappelijke groepen van wie de religiositeit zich richtte op ilu 
en baʿlu en waarbij een religiositeit verbonden met aṯiratu negatief werd beoordeeld, is nodig, maar 
kan binnen het kader van deze studie niet worden uitgevoerd.
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HOOFDSTUK 6 
Aṯiratu volgens rituele teksten 

 
6.1 INLEIDING 

het gebruik van rituele teksten om informatie te krijgen over een godenwe-
reld, de onderlinge relaties tussen de goden en de relatie tussen de goden en 
hun vereerders, is niet zonder tegenspraak. in deze paragraaf wil ik nagaan 
of bestudering van rituele teksten uit ugarit informatie kan leveren die helpt 
bij het beantwoorden van de vraag van dit onderzoek. ik schets kort de po-
sitie van h. Peter en die van D.M. clemens en maak aan het eind van deze 
paragraaf mijn eigen afweging.  

h. Peter merkt in zijn studie naar hettitische rituelen op dat hij rituelen 
niet a priori definieert naar hun betrekking op de godenwereld. conform de 
door hem geformuleerde doelstelling omschrijft hij rituelen als menselijke 
handeling of sociale actie. uitgaand van een praxeologische analyse van het-
titische rituelen schrijft Peter: 

 
‘ich sehe … jedoch nicht essenzen des hethitischen rituals erfüllt, die ihrer-
seits über essenzen hethitischer religion auskunft geben sollen, sondern 
ich sehe sie als teile von aktionen, mit denen die rituale gestaltet werden.’1  
 

volgens h. Peter gaat het bij rituelen om handelingen die door de mens wor-
den voltrokken, en waarin zichtbaar wordt op welke wijze de mens zijn of 
haar relatie met de betrokken godheid ervaart. verder maken rituele teksten 
duidelijk wat de godheid, in de ogen van de mens, voor deze mens kan be-
tekenen.2 in deze optiek is er in rituele teksten geen directe informatie waar-
mee de positie of onderlinge relaties van de goden zelf in kaart kan worden 
gebracht. 

een omvattender beschrijving van rituelen, waarbij kennis met betrekking 
tot de genoemde godheid op grond van een beschrijving van een ritueel wel 
tot de mogelijkheden behoort, geeft D.M. clemens. clemens schrijft: 

 

1 Zie h. Peter (2004, 75), cursivering h. Peter.
2 Zie h. Peter (2004, 34-36, 75-77).
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‘[r]itual denotes a coherent and standardized sequence of actions articu-
lating and expressing (in the case of religious ritual, such as sacrifice) a 
meaningful relationship between human and divine participants.’3 
 

clemens biedt in zijn definitie van ritueel ruimte voor rituele handelingen 
van de aanbidder en verrichtingen van de godheid zelf. Zowel de mens als 
ook de godheid wordt als participant omschreven. Door de goden geïniti-
eerde en/of uitgevoerde handelingen kunnen geacht worden verbonden te 
zijn met hun onderlinge relatieve posities en verhoudingen.4  

in dit hoofdstuk sluit ik me voor een definitie van rituelen voornamelijk 
aan bij de omschrijving die door D.M. clemens is gegeven. Deze benadering 
omvat de praxeologische benadering zoals Peters deze verdedigt, maar breidt 
haar uit door ook de goden als participant te benoemen binnen rituelen. het 
is juist deze combinatie van zowel menselijke als goddelijke participanten 
binnen een ritueel die de onderzoeksruimte biedt die nodig is met het oog 
op de vraagstelling die in deze studie centraal staat. verwachte of voltooide 
handelingen van de kant van de godheid vinden expressie in de door de men-
selijke participant voltrokken handelingen. Zowel de wereld van de goden 
als die van mensen komen in een ritueel samen en hebben beide hun legi-
tieme plaats. Wel merk ik op dat in dit hoofdstuk nadrukkelijk het onderzoek 
gericht zal zijn op de posities van de goden in rituele teksten en de aan de 
goden toegeschreven of door hen verrichte handelingen. De kant van de men-
selijke participant zal minder worden uitgewerkt.  

om nader inzicht te krijgen in de doelen van de beschreven rituelen uit 
ugarit, gaan we uit van drie typen voorgeschreven rituelen, te weten kalen-
darische rituelen, levenslooprituelen en rituelen voor crisismomenten. ka-
lendarische rituelen werden uitgevoerd op daarvoor vastgestelde momenten 
in de jaarcyclus en hadden een zeker repetitief karakter. Zij zullen mogelijk 
het algemeen welzijn van volk en koningshuis bevorderen. levensloopritu-
elen zijn te relateren aan belangrijke momenten in het leven van individuen. 
ten slotte zijn rituelen voor crisismomenten verbonden met bijzondere om-
standigheden in mensenlevens. het repetitieve karakter van dit laatstge-
noemde type rituelen is afhankelijk van het voortduren van de concrete 
situatie, of het zich opnieuw voordoen hiervan. 

in paragraaf 2.4.4 hebben we mede op grond van het onderzoek van hund-
ley verondersteld dat aspecten die binnen een cultuur toegekend werden aan 

3 D.M. clemens (2001, 126).
4 Zie voor een relatie tussen handelingsvelden van goden en positie binnen de godenwereld, zoals deze 
functioneerde binnen ugarit, l.k. handy (1994). 
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een bepaalde godheid en binnen deze cultuur dichtbij de antropomorfe kern 
van de godheid behoorden, niet snel zullen wijzigen bij overname van deze 
godheid in een andere cultuur. We stelden in paragraaf 2.6 binnen het huidige 
onderzoek het beeld van aṯiratu op twee aspecten nader te willen onderzoe-
ken: haar wijsheid en haar moederschap. Wanneer we mogen veronderstellen 
dat beide aspecten tot de antropomorfe kern van de godin aṯiratu hebben 
behoord, is het aannemelijk dat beide aspecten zijn meegegaan met aṯiratu 
bij haar overname in de oud-israëlitische cultuur. om vast te stellen of de 
karaktereigenschappen wijsheid en moederschap tot de antropomorfe kern 
van aṯiratu behoren, dienen deze in diverse rituele teksten terug te keren. 
aṯiratu’s wijsheid, en de daarmee verbonden positie ten opzichte van andere 
goden, zal voornamelijk zichtbaar zijn binnen kalendarische rituelen. haar 
moederschap zal mogelijk terug te vinden zijn in rituelen verbonden met de 
menselijke levenscyclus, in het bijzonder procreatie en lactatie, of rituelen 
verbonden met specifieke crisissituaties. 

Met bovenstaande opmerkingen is ook de opzet voor het huidige hoofd-
stuk weergegeven. in paragraaf 6.2 bestuderen we enkele goden- en offer-
lijsten die behoord zullen hebben tot de liturgische jaarkalender van ugarit. 
in paragraaf 6.3 analyseren we een tekst die gerelateerd is aan een crisismo-
ment, en waarin aṯiratu wordt vermeld. hoewel we naast kalendarische ri-
tuelen en rituelen verbonden met specifieke crisismomenten ook rituelen 
gerelateerd aan de menselijke levensloop onderscheidden, zijn mij geen tek-
sten uit ugarit bekend die in deze categorie kunnen worden ondergebracht. 
in de selectie nemen we uitsluitend teksten op waarin aṯiratu wordt ver-
meld. Daarmee willen we niet voorbijgaan aan informatie die wordt gegeven 
door teksten die zwijgen over aṯiratu. interpretatie van deze informatie met 
het oog op aṯiratu zal slechts in uitzonderlijke gevallen houdbaar geacht 
kunnen worden en relevant gemaakt voor de vraagstelling die ons bezig-
houdt. om niet het onzekere spoor van argumenten ex silentio te bewande-
len, zien we af van rituele teksten waarin de godin niet bij name wordt 
genoemd.  

voordat we tot een bespreking van relevante teksten overgaan, dienen en-
kele opmerkingen te worden gemaakt met betrekking tot de interpretatie van 
rituele teksten. rituele teksten beschrijven handelingen met een sterk perfor-
matief karakter. Dit performatieve karakter kan in drie richtingen worden 
aangewezen. in de eerste plaats intenderen rituele handelingen, voltrokken 
door mensen, de goden tot handelen aan te sporen. ten tweede plaatsen ri-
tuele handelingen de mens in een afhankelijke positie ten opzichte van de 
godheid die in het ritueel wordt aangeroepen of een offergave ontvangt. ten 
slotte indiceren en bevestigen rituele teksten binnen een polytheïstische con-
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text de onderlinge posities van de goden die binnen de tekst worden ver-
meld.5  

De drie hierboven genoemde aspecten van het performatieve karakter van 
rituelen betekenen een leidraad bij de analyse van rituele teksten uit ugarit 
en de studie naar de genoemde eigenschappen van de godin aṯiratu op grond 
van deze teksten. kort bespreken we welke bijdrage de drie genoemde as-
pecten betekenen voor de studie van rituele teksten uit ugarit. We noemden 
als eerste performatieve aspect van rituele teksten, dat zij handelingen be-
schrijven die goden intenderen aan te sporen ten gunste van mensen te han-
delen. Wanneer we letten op met name rituele teksten die kalendarische 
rituelen beschrijven, constateren we dat de bruikbaarheid van het eerste as-
pect bij de bestudering van deze teksten genuanceerd dient te worden. rituele 
teksten, met name die betrekking hebben op kalendarische rituelen, verzwij-
gen de handeling die de mens van de godheid verwachtte. Deze vaststelling 
compliceert het gebruik van rituele teksten, als beschrijving van kalendari-
sche rituelen, voor de vraagstelling van dit onderzoek. rituele teksten gere-
lateerd aan kalendarische rituelen zullen in het licht van bovenstaande 
overwegingen niet, of slechts indirect, informeren over een mogelijk moeder-
aspect van de godin aṯiratu. bij teksten die crisisrituelen beschrijven wordt 
dit performatieve aspect nadrukkelijk aangeduid. van de goden wordt een 
interventie in het leven van de mensen verwacht. Men kan denken aan red-
ding, genezing of bevrijding.  

het tweede performatieve aspect van rituele teksten betreft de relatie tus-
sen de mens en de genoemde godheid. het is aan te nemen dat de mens die 
zich in het ritueel tot een god of goden richt, zich loyaal en onderworpen aan 
deze weet. een beschrijvende rituele tekst zal deze relatie veronderstellen en 
veelal niet expliciteren.  

het laatste performatieve aspect betreft de onderlinge verhouding tussen 
de goden die in rituele teksten tot uiting komt. over de betekenis van rituelen 
voor de verhouding van de afzonderlijke goden binnen de godenwereld in 
ugarit is tot op heden weinig bekend. bij de interpretatie van rituele teksten 
gaan we van een tweetal vooronderstellingen uit. We nemen aan dat de fre-
quentie van de vermelding van een godheid binnen een rituele tekst een in-
dicatie geeft van diens belang binnen het ritueel. Daarnaast nemen we tevens 
aan dat de positie van de godheid binnen de volgorde van de genoemde 
goden een aanduiding is van diens positie binnen de godenwereld in ugarit. 

5 beide eerstgenoemde performatieve aspecten van rituele handelingen worden voor de israëlitische 
godsdienst genoemd door a. Marx in zijn analyse van het offer in israël. Zie a. Marx (2005, 150-210). 
gezien het karakter van de hebreeuwse bijbel is het niet verwonderlijk dat het hier als derde genoemde 
performatieve aspect als zodanig niet in de teksten van de hebreeuwse bijbel wordt uitgewerkt.
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De vraag of de volgorde van de goden, zoals vermeld in rituele teksten over 
aṯiratu’s wijsheid informeert, hangt af van een veronderstelde relatie tussen 
wijsheid en positie in de rangorde der goden. als werkhypothese nemen we 
aan dat een hogere positie binnen de rangorde van de goden in rituele teksten 
gerelateerd is aan het bezit van wijsheid.6  

De vooronderstelling dat de positie van de godheid binnen rituele teksten 
een afspiegeling is van diens positie binnen de godenwereld in ugarit dient 
nu nader te worden genuanceerd in relatie tot rituele teksten die verbonden 
zijn met de levenscyclus van de mens, of met crisissituaties. in rituele teksten 
gericht op levenscyclus en crisissituaties kan frequentie van vermelding van 
de godennamen en positie in de volgorde niet zonder meer gerelateerd wor-
den aan onderlinge posities. het moment van de levenscyclus en de aard 
van de crisis kan van grote invloed zijn op de vermelding van de goden. bin-
nen teksten die gerelateerd kunnen worden aan kalendarische rituelen zal 
mogelijk een meer formele volgorde binnen de godenwereld zijn gereflec-
teerd. 

in paragraaf 6.2 bespreek ik enkele teksten die in verband gebracht kunnen 
worden met kalendarische rituelen. Daarop volgt in paragraaf 6.3 een bespre-
king van ktu 1.169, een tekst die spreekt over een ritueel tijdens een crisis-
moment. ten slotte maak ik in paragraaf 6.4 de balans van dit hoofdstuk op 
en zal ik de informatie met betrekking tot aṯiratu die ik in de te bespreken 
teksten zal hebben aangetroffen bevragen op hun bijdrage aan de beantwoor-
ding van de vragen van dit onderzoek.  

ter oriëntatie van de lezer zijn de te bespreken teksten opgenomen in de 
appendices aan het eind van dit hoofdstuk en is er een bestaande vertaling 
aan toegevoegd. Delen van de teksten die van direct belang zijn voor deze 
studie worden in de komende paragrafen van een eigen vertaling en eventu-
ele bespreking van vertaalkeuzes voorzien. in de appendices aan dit hoofd-
stuk zal worden afgezien van het bespreken van vertaalkeuzes die zijn 
gemaakt. bij de vertaling wordt aangegeven waaruit deze is overgenomen. 

 

6.2 KALENDARISCHE RITUELEN EN AṮIRATU’S POSITIE 
BINNEN DE UGARITISCHE GODENWERELD 

6.2.1 Selectie van teksten 
in numerieke volgorde, noemen de navolgende rituele teksten de godin 

6 Zie voor de aangenomen relatie tussen ‘rangorde’ en ‘wijsheid’ paragraaf 2.6.
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aṯiratu:7 ktu 1.39, ktu 1.41, ktu 1.46, ktu 1.47, ktu 1.87, ktu 1.112, ktu 
1.118, ktu 1.148. van de nu genoemde teksten kunnen ktu 1.41, ktu 1.87 
en ktu 1.112, duidelijk gerubriceerd worden als teksten die kalendarische 
rituelen beschrijven. Zij noemen zelf een maand waarin het ritueel wordt ge-
vierd. ktu 1.148 noemt zelf geen tijdstip waarop het ritueel moet worden 
gevierd. evenmin noemt de tekst een aanleiding of moment uit een levens-
geschiedenis waarbinnen het ritueel zou passen. Wel noemt de tekst in regel 
23 de ‘goden (van de maand) Ḫijjāru’. Met deze frase kan een aanduiding ge-
geven zijn van de goden die volgen, maar kan evenzeer een verwijzing zijn 
naar een kalendermoment waarop het ritueel werd voltrokken. vanwege 
deze  mogelijke verwijzing naar een kalendermoment of -periode, bespreek 
ik de tekst als verbonden met kalendarische rituelen. omdat de teksten ktu 
1.47 en ktu 1.118 nauw gerelateerd lijken aan ktu 1.148, neem ik deze ook 
mee in deze paragraaf. ktu 1.46. meldt op diverse momenten een dag van 
een maand. tenslotte noem ik de tekst ktu 1.39. Deze tekst geeft geen directe 
aanduiding van een tijdstip waarop het in deze tekst beschreven ritueel wordt 
gevierd. Mogelijk betreft het een tekst die wijst op een ritueel verbonden met 
de nieuwe maan. D. Pardee verwijst daarbij naar de overeenkomst van de ge-
noemde goden uit regel 3-10 met ktu 1.41.12-19 en ktu 1.87.13-21. ktu 1.41 
en ktu 1.87 noemen de maand rš yn als moment waarop het ritueel vol-
trokken wordt. verder attendeert Pardee op pgr in regel 12, dat mogelijk de 
naam van een maand kan zijn. Deze interpretatie wordt echter door g. del 
olmo lete bestreden. op grond van de tekst als zodanig is moeilijk vast te 
stellen of ktu 1.39 een kalendarisch ritueel beschrijft.8 Wel zijn er enkele 
mogelijke aanwijzingen om de tekst als beschrijving van een kalendarisch 
ritueel te interpreteren. te wijzen is op de overeenkomst in volgorde van 
goden in enkele regels uit ktu 1.39 met die uit enkele gedeelten van ktu 
1.41 en ktu 1.87, zoals hierboven is weergegeven.  anderzijds ontbreken 
gegevens die wijzen op een interpretatie van de tekst als behorend tot le-
venslooprituelen of rituelen verbonden met concrete levenssituaties. hoe-
wel een overtuigend argument ontbreekt om ktu 1.39 te karakteriseren als 
een beschrijving van een kalendarisch ritueel, lijkt deze optie, binnen de 

7 bij de selectie van teksten is gekeken naar literaire en religieuze teksten, die in ktu sectie 1 worden 
weergegeven. Daarbij zijn teksten met zowel vermelding als reconstructie van aṯrt meegenomen. bij 
de bespreking van de tekst wordt aangegeven wanneer het een reconstructie betreft. onder de verder 
te bespreken teksten is ktu 1.49 niet opgenomen. ktu3 leest in regel 3 [     a]ṯrt. De tekening Pl. lXXii, 
no 22, van ch. virolleaud en de foto Pl. Xlii, nr. 37 laten zien dat slechts een t leesbaar is. Daarmee is 
te weinig leesbaar om de naam aṯrt te kunnen reconstrueren. Zie ch. virolleaud (1929) en D. Pardee 
(2000, 337, 339).

8 Zie D. Pardee (2000, 89-91) en g. del olmo lete (2014, 175-176), die wijst op regel 17 waar pgr moeilijk 
een naam van een maand kan zijn, zoals Pardee aanneemt voor pgr in regel 12.
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huidige staat van onderzoek, de meest waarschijnlijke mogelijkheid te zijn. 
enkele teksten kunnen met elkaar samen worden besproken. Zij vermelden 

eenzelfde volgorde van de goden. in paragraaf 6.2.2 bespreken we ktu 1.41 
en ktu 1.87. in paragraaf 6.2.3 bespreken we de teksten ktu 1.47, 1.118 en 
ktu 1.148. in paragraaf 6.2.4 komt ktu 1.46 ter sprake, waarna we in para-
graaf 6.2.5 ktu 1.112 bespreken. ktu 1.39 analyseren we in paragraaf 6.2.6. 
in paragraaf 6.2.7 geven we een analyse en conclusie met betrekking tot de 
resultaten van ons onderzoek in relatie tot de positie en functie van aṯiratu 
volgens de besproken rituele teksten.  

 
6.2.2 KTU 1.41 en KTU 1.87 

ktu 1.41 loopt als tekst grotendeels parallel aan ktu 1.87, waarbij divergen-
ties tegen het eind van beide teksten optreden. ktu 1.41.50-55 ontbreken bij 
ktu 1.87, terwijl ktu 1.87 in de regels 54-61 een ritueel lijkt te beschrijven 
dat in ktu 1.41 ontbreekt. het is mogelijk dat beide teksten een zelfde ritueel 
beschrijven, of dat ktu 1.87 een vergelijkbaar ritueel voorschrijft als ktu 
1.41, maar waarbij de tekst zich richt op een jaar waarin een extra ‘maand’ 
werd ingelast om het maanjaar weer samen te laten vallen met het zonnejaar.9 
Deze extra ‘maand’ zou in regel 54 zijn aangeduid met byrḫ š[-]. D. Pardee 
meent op grond van de namenlijst aan het eind van ktu 1.87 dat de tekst 
voor een ritueel in de extra maand geschreven kan zijn, waarin genoemde 
personen op een niet nader omschreven wijze hebben geparticipeerd.10 ver-
gelijking van de handschriften van ktu 1.41 en ktu 1.87 leert dat ktu 1.87 
en ktu 1.41.1-30 mogelijk door eenzelfde schrijver zijn geschreven. ktu 1.41 
vertoont vanaf regel 30 een ander handschrift. significante divergenties tus-
sen beide teksten ontstaan bij ktu 1.41.50-55 en ktu 1.87.54-57. op grond 
van deze observaties postuleert J.P. vita een ons onbekende tekst waarvan 
beide een overschrijving zijn. Daarmee beschrijven beide teksten eenzelfde 
ritueel. De divergenties zijn in zijn optiek aanpassingen aan de specifieke be-
hoeften in ieder afzonderlijk jaar.11 

hoewel de teksten van ktu 1.41 en ktu 1.87, voor zover bewaard, een 
grote mate van overeenstemming vertonen, kan een mogelijke relatie tussen 
beide teksten niet nader worden gedefinieerd. het is zeer waarschijnlijk dat 
de door beide teksten beschreven rituelen aan elkaar verwant zullen zijn ge-
weest. of de verschillen daadwerkelijk te verklaren zijn vanuit aanpassingen 
aan specifieke behoeften voor ieder afzonderlijk jaar, vraagt nader onderzoek.  

9 Zie D. Pardee (2000, 475-476), en (2002, 56).
10 Zie D. Pardee (2000, 478), en (2002, 56-57).
11 Zie J.-P. vita (2007, 649).

Aṯiratu volgens rituele teksten  |  327

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 327



in onderstaande bespreking worden de teksten ktu 1.41 en ktu 1.87 be-
handeld als twee onafhankelijke rituele teksten, al kunnen de teksten gebruikt 
worden voor reconstructie van gedeelten die in een van beide teksten verlo-
ren zijn gegaan. allereerst maak ik een enkele opmerking over de structuur 
en indeling van beide teksten, daarna bespreek ik ktu 1.41 in relatie tot 
aṯiratu, en aansluitend volgen enkele opmerkingen met betrekking tot haar 
vermelding in ktu 1.87. aan het eind van deze sectie zullen we enkele op-
merkingen maken met betrekking tot de positie van aṯiratu binnen de uga-
ritische godenwereld, en haar betekenis voor de bewoners van ugarit, op 
grond van het beschreven ritueel zoals dat zichtbaar wordt wanneer we beide 
teksten combineren. 

De tekst van zowel ktu 1.41 als ktu 1.87 is op grond van tijds- en plaats-
aanduiding in diverse eenheden in te delen. Daarnaast worden diverse offer-
typen genoemd, die een verdere onderverdeling mogelijk maken. Deze 
indeling is van belang aangezien zij een groepering van godennamen aan-
brengt in de tekst. 

aṯiratu wordt in ktu 1.41.15 genoemd binnen een ritueel dat mogelijk 
plaatsvindt op de vijftiende dag.12 het offer wordt aangeduid als een vrede-
offer. De eenheid waarbinnen aṯiratu13 wordt genoemd omvat meerdere 
goden met verschillende offergaven.14 hieronder de tekst van de regels 13b-
17a met vertaling. reconstructies zijn mede gebaseerd op ktu 1.87. 

 

12 De telling van de dagen is niet geheel zeker. het is de vraag of ʿlm ‘de volgende dag’ aansluit bij bʾarbʿt 
ʿšrt ‘op de veertiende dag’ uit regel 4 (deels gereconstrueerd op grond van ktu 1.87.4), of bij ym ‘dag’ 
uit regel 8. voor doortelling vanaf bʾarbʿt ʿšrt uit regel 4 pleit dat belangrijke tijdsbepalingen die mede 
structuur in de tekst aanbrengen vooraan in de zin staan. De vermelding ym uit regel 8 wordt aan het 
eind van een zin vermeld en heeft waarschijnlijk betrekking op de duur van een handeling van de ko-
ning, of een handeling die aan hem wordt voltrokken. aangezien ʿlm aan het begin staat van een 
nieuwe zin, tel ik door vanaf regel 4, waarbij ik de reconstructie van regel 4 op grond van ktu 1.87.4 
volg. Zo ook ktu3.

13 op grond van de foto isf_Do_18303/Pin 1k41P01 meen ik dat de lezing aṯrt hier zeer waarschijnlijk 
is. slechts de t is nog maar deels zichtbaar. De lezing aṯtrt, zoals ktu3 vermeldt, is op grond van de 
foto uitgesloten.

14 voor de afbakening van de regels 13-17a verwijs ik naar de aanduiding van de offers als šlmm (r. 13). 
D. Pardee neemt de regels 17b-19 bij 13-17a en lijkt ervan uit te gaan dat de vermelding van het graan-
offer (r. 18) onderdeel uitmaakt van het vredeoffer (r. 13). hij veronderstelt daarbij dat urm (r. 17b), dat 
gereconstrueerd kan worden op grond van ktu 1.87.19, geen technische term is die naar een type offer 
verwijst. Pardee interpreteert urm als verwijzing naar het vuur dat onderdeel zal hebben uitgemaakt 
van offerceremonies. D.M. clemens merkt op dat urm geïnterpreteerd kan worden als verwijzing naar 
vuur, maar dat juist voor deze en enkele andere rituele teksten urm vooral gezien wordt als aanduiding 
van een nieuw type offer. 
Zie D. Pardee (2000, 153-156), (2002, 63) en D.M. clemens (2001, 56). 
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13b    w š[lmm . dqtm] en als een vr[edeoffer: twee ooien] 
14       ilh [.] alp . w š[ . i]lhm . gd voor ilāhu. een stier en een ram voor  
          [lt . ilhm] [i]lahuma. een k[oe voor ilāhūma.] 
15      bʿl [.] š . aṯtrt [. š . ṯk]mn voor baʿlu een ram. voor aṯiratu [een  
           [.] w[ šnm . š] ram. voor ṯuka]muna-wa-[sjunama een 

ram] 
16       ʿnt š [.] ršp š [. dr . il . w voor ʿanatu een ram. voor rasjpu een  
          pḫr . bʿl] ram. [voor de cirkel van ilu en de verga-

dering van baʿlu] 
17      gdlt . šlm [. gdlt .          ] een koe. voor sjalimu een koe. 
 

Wanneer we letten op de volgorde van vermelding van het offerdier en de 
begunstigde godheid, is de offereenheid als volgt weer te geven15: 

 
offermateriaal                 begunstigde                                 offermateriaal 
2 ooien                          ilāhu                                            
een stier en een ram   [i]lāhūma                                    
een k[oe]                       [ilāhūma]                                    
                                      baʿlu                                           een ram 
                                      aṯiratu                                        [een ram] 
                                      [ṯuka]muna-wa-[sjunama]     [een ram] 
                                      ʿanatu                                        een ram 
                                      rasjpu                                         een ram 
                                      [kring van ilu en de                een koe 

                                          vergadering van baʿlu]16                
                                      sjalimu                                       [een koe]17 

 

bekijken we de zinsstructuur, dan valt op dat voor de eerste drie goden eerst 
het offer wordt genoemd, en daarna de naam van de godheid. vervolgens 
wordt eerst de godheid genoemd, met daaropvolgend het offer. De tekst 
meldt nu zeven goden met het bijbehorende offer. het zevental kan worden 
opgedeeld in twee groepen van drie, waarbij de laatste een samengestelde 
naam betreft. ten slotte volgt de vermelding van sjalimu, waarmee het ze-
vental gecompleteerd is.  

De indeling van de genoemde goden in relatie tot het vredeoffer weerspie-
gelt mogelijk een indeling binnen de godenwereld van ugarit. De eerste 

15 reconstructies op grond van vergelijking van de tekst van ktu 1.41 met ktu 1.87.
16 ktu 1.41 is op dit punt zwaar beschadigd. ktu 1.87 meldt in regel 18 il . w pḫr b. 
17 ktu 1.41.17 gdlt na vermelding šlm is speculatief. op dit punt is ook ktu 1.87 beschadigd. De recon-
structie is onder meer te vinden bij ktu3.
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groep goden die door de tekst wordt genoemd, bestaat uit de naam ilāhu die 
uitdrukking is van de majesteit en verscheidenheid van de hoogste godheid, 
en de naam ilāhūma, waarmee de goden als nageslacht van ilu worden gete-
kend.18  

na deze groep volgen baʿlu, aṯiratu en ṯukamuna-wa-sjunama.19 het is 
niet onmogelijk ṯukamuna-wa-sjunama te zien als representant van en over-
gang naar de volgende groep goden. De vermelding van baʿlu en het ontbre-
ken van ilu naast aṯiratu is curieus te noemen. Zij kan duiden op een stijging 
van baʿlu binnen de godenwereld van ugarit, maar evenzeer het resultaat 
zijn van een verander(en)de positie van aṯiratu.20  

De derde groep bestaat uit de vermelding van ʿ anatu en rasjpu die gezien 
kunnen worden als representanten van de godenvergadering die hier om-
schreven wordt als ‘kring van ilu’ en ‘vergadering van baʿlu’. Wanneer we 
de opeenvolging van groepen bezien, lijkt er een rangorde te zijn aange-
bracht.21 in de eerste groep worden de goden als nageslacht van ilu getekend. 
op grond van teksten als ktu 1.148, ktu 1.39, ktu 1.109 kan immers wor-
den gesteld dat ilu en ilāhu aanduidingen kunnen zijn van min of meer de-
zelfde hoogste godheid.22 De hier gesignaleerde eerste groep goden betreft 
de suprême diviniteit, in casu ilu. De tweede groep benoemt twee belangrijke 
goden, maar plaatst hen wel op een ander niveau, waarbij ṯukamuna-wa-
sjunama de overgang vormt naar de derde groep, die bestaat uit een groep 
lagere goden, die als ambachtsgoden omschreven kunnen worden.23 

regel 13 omschrijft de offers die genoemd worden in regel 12 als šrp. De in 
regel 13 gebruikte uitdrukking šrp wšlmm legt een nauwe verbinding tussen 
beide typen offers. De opeenvolging en nauwe aansluiting van beide offer-
typen kan worden gezien als expressie van het do-ut-des principe. het eerste 

18 Zie M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2015, 6). bij zijn bespreking van ktu 1.39 merkt g. del olmo lete 
op dat ilh en ilhm titels zijn van gestorven koningen. hij lijkt deze thesis te beargumenteren vanuit ktu 
1.102, waarin in zijn optiek vergoddelijkte koningen worden genoemd. We merken op dat in ktu 1.102 
de ilh of ilhm ontbreken. Del olmo lete’s identificatie van ilh en ilhm als vergoddelijkte koningen op 
grond van ktu 1.102 is niet overtuigend. Zie voor enkele kritische opmerkingen bij Del olmo lete’s 
visie met betrekking tot de identiteit van de ilh en ilhm voetnoot 75, met literatuurverwijzing. 

19 D. Pardee stelt dat ṯukamuna-wa-sjunama de jongste telg is van ilu en aṯiratu. Zie D. Pardee (2002, 
285). helaas ontbreken nadere gegevens met betrekking tot de identiteit van ṯukamuna-wa-sjunama. 
De suggestie van Pardee is, voor zover ik heb gezien, niet door anderen overgenomen.

20 Zie ook paragraaf 6.4.
21 Zie ook D. Pardee (2000, 50-51) naar aanleiding van ktu 1.39.5-8, dat als tekst identiek is aan ktu 

1.87.15-18 en ktu 1.41.13b-17a.
22 Zie M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2015, 6).
23 l.k. handy categoriseert het nageslacht van ilu en aṯiratu, inclusief baʿlu als ambachtsgoden (active 

deities). Deze goden nemen deel aan de vergadering van de goden, die in narratieve teksten uit ugarit 
bekend is, en zijn – in onderscheid van de autoritaire goden – direct betrokken bij de uitvoering van 
het werk dat gedaan moet worden om het universum te onderhouden. Zie l.k. handy (1994, 97-130).

330  |  De voorstelling van de godin Aṯiratu in de Ugaritische alfabetische teksten

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 330



offer wordt als geschenk aan de goden gebracht. het daaropvolgende šlmm 
beoogt vrede en welzijn voor de offeraar. vrede en welzijn worden bereikt 
door een maaltijd waaraan zowel de godheid als de offerraar geacht werden 
deel te nemen. Deze maaltijd zou onmiddellijk na het verteren van het brand-
offer op het altaar kunnen hebben plaatsgevonden.24  

blijkens ktu.1.87.35 wordt aṯiratu op de vijftiende dag25 opnieuw een offer 
gebracht. allereerst de regels 35b-40a. 

 
35     w . šlmm] en als vredeoffer:] 
36     kmm . gdlt . l b[ʿl . ṣpn . dqt] dito.26 een koe voor ba[ʿlu van Ṣapanu. 

een ooi] 
37     l ṣpn . gdlt . l[ bʿl] voor Ṣapanu. een koe voor[ baʿlu]  
38     ugrt . š l ili[b . ġ   xx . aṯ] van ugarit. een ram voor ilu-i[bī. een … 

voor aṯi] 
39     rt . w ʿṣrm . l[ ri    . ṯlṯm] ratu. en (twee) vogels voor [ri—. Dertig] 
40     pamt keer. 
 

Door beschadiging van zowel ktu 1.41 als ktu 1.87 is niet met zekerheid te 
zeggen welk soort offer aan aṯiratu wordt gebracht, noch waaruit dit offer 
heeft bestaan.27 De naam aṯiratu wordt overigens gereconstrueerd op grond 
van haar laatste twee letters. bij de opbouw van de zin wordt nu eerst het 
offer genoemd, vervolgens de prepositie l, en daarna de naam van de god-
heid. De vermelde goden zijn met vermelding van het offerdier achtereen-
volgens: baʿlu van Ṣapanu (een koe), Ṣapanu (een ooi), baʿlu van ugarit (een 
koe), ilu-ibī (een ram), aṯiratu (onbekend), rʾ i[—] (twee vogels). aṯiratu 
wordt genoemd na ilu-ibī.  

in regel 43 wordt aṯiratu opnieuw vermeld.28 ik geef nu de regels 41b-46 
met vertaling weer. 

24 Zie D. Pardee (2000, 42-50). Pardee merkt overigens op dat een interpretatie van de cultus in ugarit 
bemoeilijkt wordt door een schaarste aan gegevens uit ugarit rondom de cultus zelf. voor een coherente 
interpretatie van de offercultus in ugarit moet tot op heden gebruik worden gemaakt van teksten uit 
de bredere kring van het oude nabije oosten. 

25 ktu 1.87.9. Zie verder ook voetnoot 12.
26 De toevoeging kmm in regel 36 kan erop duiden dat de eerste reeks genoemde goden opnieuw hetzelfde 
offerdier kreeg aangeboden, maar nu in de hoedanigheid van šlmm. het šlmm-offer werd in dat geval 
gecontinueerd in de tweede reeks goden, vermeld in de regels 35-40. Zie voor de functie en betekenis 
van kmm b. Janowski (1980, 236) en D. Pardee (2000, 45).

27 D. Pardee, g. del olmo lete laten in de vertaling en bespreking van de tekst zien dat zij uitgaan van 
een vredeoffer. aangezien zowel ktu 1.41 als ktu 1.87 geen duidelijkheid op dit punt verschaffen, is 
zekerheid niet te geven. Zie D. Pardee (2000, 153-154) en (2002, 60-61, 64), en g. del olmo lete (2014, 
87, 94).

28 reconstructie op grond van ktu 1.41.40.
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41     b . ḫmš] op de vijfde dag 
42    bt . il . ṯq[l . ksp . kbd] in het huis van ilu: precies één29 zilveren 

sjekel 
43    w dbḥ . k[.   l aṯrt] en als een ‘offer’ een … voor aṯiratu. 
44    ʿṣrm . l i[nš . ilm . ṯṯb . md] twee vogels voor de ināsju-ilīma. her-

haal (dit) op het al- 
45    bḥ . bʿl . g[dlt . l bʿl ṣpn. taar van baʿlu. een koe voor baʿlu van  
        dqt] Ṣapanu. een ooi  
46    l ṣpn . w [dqt . l voor Ṣapanu, en [ 
 

het hier beschreven ritueel wordt geplaatst in de tempel van ilu. De inhoud 
van het offer lijkt een zilveren shekel te zijn. naast ilu wordt aṯiratu vermeld. 
De inhoud van het offer aan aṯiratu blijft onbekend, evenals een nadere pre-
cisering van het offer. De aanduiding dbḥ komt voor in zowel rituele als niet-
rituele teksten. Mede door dit voorkomen van de term in zeer uiteenlopende 
soorten teksten, is een nadere precisering van het offer in ktu 1.87.43 niet te 
geven.30 naast aṯiratu wordt de naam van ināsju-ilīma gereconstrueerd, die 
twee vogels ontvangt.  

Wanneer we de regels 41b tot 46 bezien, blijkt de groep goden uit de regels 
36 tot 39 grotendeels opnieuw terug te keren. ilu-ibī wordt vervangen door 
ilu31 en de onbekende godheid, wiens naam niet te reconstrueren is, wordt 
vervangen door ināsju-ilīma. De vermelde goden zijn in te delen in telkens 
twee groepen goden. De eerste groep is verbonden met baʿlu (regel 36-38), 
terwijl de tweede groep verbonden is met ilu. beide godengroepen keren 
terug in de regels 41b-46, maar zijn nu op chiastische wijze tegenover elkaar 
geplaatst, zoals zichtbaar is in onderstaande tabel. het is duidelijk dat volgens 
deze indeling aṯiratu is verbonden aan ilu. 

 
regel       naam van de godheid          naam van de godheid 
36           ba[ʿlu van Ṣapanu]           
37           Ṣapanu                                
37-38      [baʿlu] van ugarit             
              ilu[-ibī]                                
39           [aṯi]ratu                              
              [rʾ  i—]                               

29 kbd (ii), zie g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 426). D. Pardee kiest voor kbd (i) en vertaalt: een 
lever. Zie D. Pardee (2002, 64). beide opties zijn linguïstisch mogelijk. een keuze voor een van beide is 
in het kader van dit onderzoek niet van belang.

30 Zie voor het gebruik van de term dbḥ in diverse typen teksten D.M. clemens (2001, 70-71).
31 Zie g. del olmo lete (2014, 94).
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42                                                       ilu 
43                                                       [aṯiratu] 
44                                                       ināsju-ilīma 
45                                                       [baʿlu van Ṣapanu] 
46                                                       Ṣapanu 
                                                          [baʿlu van ugarit] 
 

Wanneer we ktu 1.41 en ktu 1.87 samen nemen, constateren we dat met 
betrekking tot dag vijftien acht offerrituelen worden beschreven wanneer we 
letten op plaatsaanduiding en karakterisering van de offers.32 in twee rituelen 
wordt aṯiratu genoemd, te weten het tweede en het achtste ritueel, in beide 
gevallen betreft het een vredeoffer. in ritueel twee ontvangt ze een ram. het 
offerdier dat haar in ritueel acht wordt geschonken is onbekend.  

De tekst als zodanig meldt acht rituelen voor dag vijftien. het is onduide-
lijk of deze rituelen alle op dag vijftien zijn gehouden. De eerstvolgende tijd-
saanduiding betreft dag vijf (ktu 1.41.38), gevolgd door vermelding van dag 
zes (ktu 1.41.45) en dag zeven (ktu 1.87.51, en deels teruggevonden in ktu 
1.41.47).33 De tekst wekt de indruk dat deze dagen geteld zijn vanaf de vijf-
tiende dag van de maand. op deze dag beginnen de feestelijkheden, terwijl 
de voorafgaande rituelen als voorbereiding kunnen worden gezien. omdat 
de tekst vermelding van de dagen twee tot en met vijf achterwege laat, kun-
nen de offers die zijn beschreven in ktu 1.41.8-38 verdeeld over de dagen 
een tot en met vijf van het feest zijn gebracht.  

ktu 1.41.15 meldt aṯiratu eenmaal als ontvangster van een offer binnen 
rituelen die plaatsvinden op de vijftiende dag. haar naam wordt opgetekend 
in een duidelijk geordende structuur, waar zij samen met baʿlu en ṯuka-
muna-wa-sjunama in één groep wordt geplaatst. Daarmee krijgt zij een po-

32 voor een indeling van de tekst volgens acht rituelen, zie hieronder. het is niet duidelijk of ktu1.41.11-
12 een separaat offerritueel beschrijft. De tekst is aan het eind van regel 11 niet leesbaar. De lacune lijkt 
te klein om offermateriaal en begunstigde godheid te vermelden. Daarnaast wordt er geen karakteri-
sering van een te veronderstellen offer geboden. hoewel blijkens nummering D. Pardee hier wel een 
afzonderlijk offerritueel ziet, ga ik ervan uit dat genoemde regels geen afzonderlijk ritueel beschrijven. 
Pardee gaat er ook van uit dat ktu 1.41.22-23 een afzonderlijk ritueel beschrijven. aangezien ook hier 
een karakterisering van het offer ontbreekt, lijkt het mij beter deze bij de regels 19-22 te trekken. het 
hier beschreven ritueel wordt aangeduid als mʿrb, een ‘offer bij binnenkomst’. Zie D. Pardee (2002, 63). 
voor de vertaling van mʿrb als ‘offer bij binnenkomst’, zie D.M. clemens (2001, 56). g. del olmo lete 
en J. sanmartín vertalen de term als ‘tribute-offering, g. del olmo lete & J. sanmartín (2004, 522). 
in afwijking van D. Pardee neem ik het ritueel beschreven in ktu 1.41.17-19, en aangeduid als rmṣt 
‘geroosterd offer (?)’ als afzonderlijk offerritueel. D. clemens merkt op dat het gebruik van rmṣt als 
technische term voor een offerritueel tenminste plausibel is. Zie D.M. clemens (2001, 56-57).

33 het is goed voorstelbaar dat de tekst een viering beschrijft die zeven dagen duurde. Zie ook J.c. de 
Moor (1972, 6). Dag vijftien van maand riš yn  (vermelding van de maand in ktu 1.87.1) is in deze 
visie de dag waarop de vieringen aanvingen.
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sitie achter de groep die gecentreerd is rond ilu, maar tegelijkertijd vóór de 
groep die omschreven kan worden als de ambachtsgoden. vervolgens wordt 
haar naam vermeld als ontvangster van een offer op de vijfde dag, die geteld 
dient te worden vanaf dag vijftien van de maand (ktu 1.41.40). Doordat de 
tekst is afgebroken kan niet worden vastgesteld waaruit het offer heeft be-
staan. 

ktu 1.87.39 noemt aṯiratu eveneens eenmaal, in een opnieuw sterk ge-
structureerde groep goden. indien de reconstructies van ktu 1.87.16 op 
grond van ktu 1.41.15 en van ktu 1.87.43 op grond van ktu 1.41.40 worden 
overgenomen en de structuur van de vermelding van de goden erbij wordt 
betrokken, komt haar naam driemaal in ktu 1.87 als ontvangster van een 
offer voor: een vredeoffer op dag vijftien en op dezelfde dag, of mogelijk een 
van de volgende dagen opnieuw een vredeoffer, en vijf dagen later opnieuw 
een offer, dat niet nader wordt gekarakteriseerd. 

hoewel een mogelijke relatie tussen ktu 1.41 en 1.87 slechts tentatief kan 
worden verdisconteerd, vormen de vele tekstuele overeenkomsten voldoende 
aanleiding om de gegevens uit beide teksten met betrekking tot aṯiratu 
samen te nemen. het is instructief de vermelding van aṯiratu te vergelijken 
met de vermelding van andere goden op dag vijftien en daarbij de indeling 
van de tekst te verdisconteren die op grond van de vermelding van verschil-
lende offertypes kan worden aangebracht.34 De beschreven viering meldt op 
deze dag acht rituelen: (1) een brandoffer ‘šrp’ (ktu 1.41.8-13/ktu 1.87.9-
1535), (2) een šlmm ‘vredeoffer’ (ktu 1.41.13-1736/ktu 1.87.15-18), (3) een urm 
‘brandoffer’ (ktu 1.41.17-1937/ktu 1.87.19-21), (4) een mʿr[b] ‘tribuutoffer/ 
offer bij binnenkomst’ (ktu 1.41.19-2338/ktu 1.87.21-25), (5) een šrp ‘brand-
offer ’(ktu 1.41.24-29/ktu 1.87.26-3139), (6) een šlmm ‘vredeoffer ’ (ktu 
1.41.29-3240/ktu 1.87.32-34), (7) een šrp ‘brandoffer ’ (ktu 1.41.32/ktu

34 Zoals eerder reeds werd opgemerkt, kunnen de hier genoemde offers ook over meerdere dagen ver-
spreid gebracht zijn. er worden in de tekst zelf geen afzonderlijke rituelen vermeld vanaf dag vijftien 
tot de vijfde dag van het feest. in het vervolg van deze studie gebruik ik de aanduiding dag vijftien, al 
kunnen de rituelen dus verdeeld zijn over diverse dagen.

35 ktu 1.87 is op dit punt zwaar beschadigd, waardoor ook de aanduiding ‘ršp’ niet te reconstrueren is 
op grond van ktu 1.87 zelf.

36 van de aanduiding ‘šlmm’ is slechts de š herkenbaar. De overige letters van šlmm worden gereconstru-
eerd. Zie ktu3.

37 De aanduiding ‘urm’ is niet terug te vinden in ktu 1.41. De tekst van deze tablet is op punt zwaar be-
schadigd.

38 De aanduiding mʿrb is in ktu 1.41 door beschadiging van de tablet niet terug te vinden.
39 van de aanduiding šrp is slechts de r duidelijk aanwezig. ktu 1.87 is op deze plaats zwaar beschadigd. 

De aanduiding šrp is niet terug te vinden.
40 slechts de šl zijn in ktu 1.41.29 zichtbaar. Door de deplorabele situatie van ktu 1.87 op deze plaats 
ontbreekt hier het woord šlmm.
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1.87.34-3541), en (8) een šlmm ‘vredeoffer (ktu 1.41.33-38/ktu 1.87.36-41)42.  
het eerste offerritueel heeft slechts ilu als begunstigde. ilāhu wordt twee maal 
vermeld, namelijk in ritueel twee en zes. ilāhūma wordt zes keer vermeld, 
verspreid over vier van de acht rituelen, te weten de rituelen twee (twee keer), 
drie, vijf en zes (twee keer). Wel merken we hierbij op dat bij twee rituelen 
geen begunstigde godheid wordt genoemd, namelijk het vierde en het ze-
vende ritueel. Wanneer we nu ilāhu en ilāhūma samen nemen als godenna-
men die nauw verbonden waren met ilu, blijken zij in slechts twee rituelen 
waarbij de ontvangende goden wel zijn opgesomd niet genoemd te worden, 
te weten in het eerste ritueel, waarin slechts ilu een offer krijgt aangeboden 
en in het achtste ritueel. ilu zelf wordt binnen de rituelen van deze dag slechts 
eenmaal genoemd, namelijk in het eerste ritueel. Wel dienen we op te merken 
dat het aantal gebrachte offers aan ilāhūma tot zeven stijgt, wanneer we de 
uitdrukking šrp wšlmm kmm zien als een aanduiding van een ritueel waarbij 
de onder šrp vermelde goden aansluitend aan het eerste offer een tweede krij-
gen aangeboden, maar dan als šlmm. De met ilu verbonden ilu-ibī wordt een-
maal vermeld in ritueel acht. nemen we ilu en met hem verbonden ilāhu, 
ilāhūma en ilu-ibī samen,43 dan krijgen zij in de offerrituelen vermeld onder 
dag vijftien negenmaal een offer aangeboden.   

De goden baʿlu, baʿlu van Ṣapanu, Ṣapanu, baʿlu van ugarit, ʿanatu, sja-
limu, Jarichu, ināsju-ilīma, sjapsju, nikkal, baʿlatu bahatima, en ilatu-bêti 
worden slechts eenmaal vermeld. rasjpu wordt driemaal begunstigd met een 
offer, evenals ṯukamuna-wa-sjunama. verdisconteren we nu dat de ugariti-
sche uitdrukking šrp wšlmm kmm een dubbel offer betekent voor de goden 
die voorafgaand aan de uitdrukking worden vermeld, dan ontvangen de 
goden Jarichu, nikkal, baʿlatu bahatima, ināsju-ilīma en sjapsju twee offers. 
De godheid rasjpu wordt driemaal genoemd, maar ontvangt vier offers. De 
dr il en de pḫr bʿl worden eenmaal vermeld en ontvangen een offer. binnen 
de rituelen op deze dag van de maand wordt aṯiratu tweemaal genoemd: de 
eerste keer onmiddellijk na baʿlu in het tweede ritueel en verderop nog een-
maal in het achtste ritueel, maar nu nadrukkelijk verbonden met ilu. in beide 
gevallen ontvangt aṯiratu een vredeoffer. 

hoewel de rituelen gefocust lijken te zijn op ilu/ilāhu/ilāhūma, krijgt ook 

41 De aanduiding van het offer als šrp is terug te vinden bij onder meer D. Pardee (2002, 60), g. del olmo 
lete (2014, 87) en ktu3. Zowel ktu 1.41 als ktu 1.87 zijn op dit punt afgebroken. De aanduiding is 
daarmee niet meer dan hypothetisch. 

42 ook hier geldt dat de reconstructie uiterst hypothetisch is en geen ondersteuning vanuit de kleitabletten 
krijgt. beide tabletten zijn op deze plaats gebroken. overigens is de reconstructie te vinden bij onder 
meer D. Pardee (2002, 61), g. del olmo lete (2014, 87) en ktu3.

43 voor diverse visies met betrekking tot de identiteit van ilu-ibī (ilʾib) zie voetnoot 56. 
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aṯiratu geen onbelangrijke plaats toegedacht tijdens de rituelen op de vijf-
tiende dag van de maand rš yn. op de vijfde dag van het feest ontvangt 
aṯiratu opnieuw een offer (ktu 1.41.40). De staat van de tabletten staat niet 
toe nader te omschrijven waaruit het geschenk heeft bestaan. Wel blijkt het 
offer in de tempel van ilu te worden gebracht. aansluitend meldt de tekst 
een offerritueel op het altaar van baʿlu, dat tweeëntwintig keer herhaald 
wordt. als ontvangers worden baʿlu en Ṣapanu vermeld. onduidelijk blijft 
of de vermelde frequentie in ktu 1.41.43 zich beperkt tot het ritueel op het 
altaar van baʿlu, of mogelijk betrekking heeft op alle offers die op deze dag 
gebracht worden in de tempel van ilu. Wanneer de vermelde frequentie be-
trekking heeft op heel het ritueel dat plaatsvindt op deze dag in de tempel 
van ilu, ontvangt aṯiratu meerdere offers op deze dag. Wel is binnen de om-
schrijving van de rituelen van deze dag duidelijk dat zij vooral gericht zijn 
tot baʿlu. in dat licht is het opvallend dat aṯiratu nog samen met de ināsju-
ilīma wordt genoemd als begunstigde van een offer naast baʿlu.44 De tekst 
lijkt opnieuw te wijzen op haar hoge positie binnen de ugaritische godenwe-
reld. 

ktu 1.87 plaatst het ritueel in de maand rišyn, waarmee de viering wordt 
gesitueerd aan het eind van het droge seizoen.45 op deze plaats in het agra-
risch jaargetij markeert het tevens het begin van de regens. o. loretz verbindt 
de tekst, alsook ktu 1.41, met het nieuwjaarsfeest, waarop tevens het troons-
bestijgingsfeest van baʿlu, als verantwoordelijke godheid voor de regen, 
wordt gevierd.46 rituelen rondom het nieuwjaarsfeest lijken zich te concen-

44 voor enkele visies op de identiteit van de inš ilm, zie voetnoot 128.
45 M.e. cohen plaatst de maand rišyn in het voorjaar, en niet, zoals de meeste auteurs, in het najaar. cohen 
voert twee argumenten aan. in de eerste plaats wijst hij op ktu 4.182, waarin vier maanden worden 
genoemd. rišyn wordt gevolgd door nql, dat de betekenis ‘sikkel’ in zich bergt. aangezien het gebruik 
van een sikkel gerelateerd is aan de graanoogst in het voorjaar, zal de naam nql een maand in het voor-
jaar aanduiden. bovendien neemt de bereiding van wijn na de druivenoogst enige tijd. cohen merkt 
op dat huisproductie van wijn in het Midden-oosten tussen de vier en zes maanden vraagt. Zie M.e. 
cohen (2015, 361-368). 
tegen de visie van cohen kan worden ingebracht dat rišyn niet noodzakelijkerwijs het eind van de 
wijnproductie hoeft aan te geven. Daarnaast is de relatie tussen de maanden zoals deze genoemd wor-
den in ktu 4.182, en de groep in ktu 4.219 niet duidelijk. Zo merkt D.M. clemens met betrekking tot 
de maanden genoemd in ktu 4.182 op dat deze mogelijk de momenten noemen waarop behoefte is 
aan de in deze tekst genoemde goederen. Zie D.M. clemens (2001, 369-370, m.n. voetnoot 1119).

46 het bestaan van een nieuwjaarsfestival en een daarmee verbonden troonsbestijgingsfeest is voor ugarit 
niet onomstreden. a.r. Petersen (1998) wijst het bestaan hiervan voor ugarit en israël ronduit af, terwijl 
M.s. smith en W.t. Pitard (2009, 122-123) en g. del olmo lete (2014, 19) het bestaan ervan sterk in 
twijfel trekken. smith schrijft: ‘the narrative […] does not demonstrate that an autumn festival was 
the background for the baal cycle and its celebration. rather, it suggests only that the baal cycle used 
the background of the fall interchange period to dramatize baal’s power.’ Zie M.s. smith (1994, 98-99). 
J.c. de Moor meent dat de baʿlu-cyclus juist een poging is om een omvattende verklaring te geven van 
het klimaatmechanisme in het syrisch kustgebied in de periode van het bestaan van ugarit, en ziet 
veel overeenkomsten tussen de beschreven handelingen in het baʿlu-cyclus en klimaatverschijnselen. 
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treren op de viering het goddelijke koningschap en de goddelijke legitimatie 
van de aardse koning.47 het is binnen deze context dat ook aṯiratu wordt ver-
meld als een van de goden aan wie offers worden gebracht. hoewel er veel 
onzekerheden bestaan met betrekking tot criteria op grond waarvan de in-
woners van ugarit de goden selecteerden aan wie tijdens deze viering geof-
ferd werd, kan wel worden gesteld dat met de haar gebrachte offers en de 
haar toegedachte pregnante positie binnen de rituelen vermeld in ktu 1.87, 
aṯiratu wordt getekend als een godin aan wie een belangrijke functie toe-
kwam. Wanneer we ervan uitgaan dat legitimatie van het koningschap een 
onderdeel was van het ugaritisch nieuwjaarsfeest, is haar vermelding in het 
licht van ktu 1.6.i.32-65 goed te begrijpen. 

het ugaritisch nieuwjaarsfeest is mogelijk verbonden met vruchtbaarheid. 
het beter gedocumenteerde akitu-festival, dat als Mesopotamisch nieuw-
jaarsfeest kan worden omschreven, heeft in de loop der eeuwen een ontwik-
keling doorgemaakt van een sumerisch lokaal agrarisch vruchtbaar- 
heidsfeest, naar een nationale viering met politieke en sociale betekenis.48 
vruchtbaarheid van het land is in ugarit sterk verbonden met de terugkeer 
van de regen, die gegarandeerd is door de terugkeer van baʿlu, zoals beschre-

Zie voor een overzicht van correspondentie tussen klimaatverschijnselen en beschreven handelingen 
in de baʿlu-cyclus J.c. de Moor (1971, 245-249). De Moor zelf brengt met name ktu 1.3.i.1-22 en ktu 
1.3.ii.3-30 in verband met een nieuwjaars- en wijnfeest. o. loretz wijst ter verdediging van de existentie 
van een nieuwjaarsfeest in ugarit, en een daarmee verbonden troonsbestijgingsfeest, op teksten uit 
zowel de mythische baʿlu-tekst, de aqatu-legende, als rituele en economische teksten. Zie o. loretz 
(1999, 204-210).  
a.r. Petersen merkt met betrekking tot de mythische baʿlu-tekst terecht op dat deze niet zonder meer 
gebruikt kan worden om rituelen te reconstrueren. Petersen beargumenteert zelf voorzichtig de baʿlu-
tekst te zien als een anti-cultische tekst, waarin de mens ervaart geen invloed te kunnen uitoefenen op 
klimatologische omstandigheden. Door het belang van het klimaat voor het welzijn van de mens, is 
daarmee het welzijn van de mens afhankelijk van de gebeurtenissen in de wereld van de goden. Zie 
a.r. Petersen (1998, 93-96). ondanks de in mijn ogen terecht waarschuwing een mythische tekst niet 
zonder meer te gebruiken voor een reconstructie van rituelen, lijkt het mij van belang op te merken 
dat de baʿlu-tekst de terugkeer van de regen, en de troonsbestijging van baʿlu beschrijft. Deze obser-
vatie, geplaatst binnen een culturele context van het oude nabije oosten waarbinnen maatschappelijke 
en religieuze waarden dikwijls werden gedeeld, maken het aannemelijk ook binnen ugarit het bestaan 
van een nieuwjaarsfeest en daarmee verbonden troonsbestijgingsfeest te veronderstellen. 
voor israël menen we dat er voldoende parallellen in thematiek te vinden zijn met het babylonische 
akitu-festival om het bestaan van – ten minste residuen binnen de israëlitische godsdienst van – een 
nieuwjaarsfeest en troonsbestijgingsfeest waarschijnlijk te achten, al moet worden opgemerkt dat over-
eenkomsten in thematiek nog geen overeenkomst in rituelen betekent. Discussie met betrekking tot 
het gebruik van teksten uit de hebreeuwse bijbel voor een reconstructie van een israëlitisch nieuw-
jaarsfeest en daarmee verbonden troonsbestijgingsfeest blijft voortduren.

47 beide elementen zijn tevens terug te vinden in het babylonische akitu-festival. Zie k. van der toorn 
(1991, 340-343). 

48 Zie J. bidmead (2002, 208).
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ven in de mythische baʿlu-cyclus49, en gevierd tijdens het nieuwjaarsfeest.50  
in de combinatie van ktu 1.41 en ktu 1.87 constateren we dat de godin 

aṯiratu op belangrijke momenten in het in beide teksten gereflecteerde ka-
lendarische ritueel een aantal offers wordt toegekend. tevens valt op dat 
aṯiratu voornamelijk met de hoogste godheid van de ugaritische godenwe-
reld – zoals deze in mythische teksten wordt getekend – ilu, wordt verbon-
den. 

De betekenis van de offers in deze studie naar eigenschappen die aan 
aṯiratu werden toegekend en deel uitmaakten van haar antropomorfe kern, 
wordt evidenter wanneer we de rituelen plaatsen binnen de functie van het 
ugaritisch nieuwjaarsfeest. Zoals we opmerkten, zien we de functie van dit 
feest voornamelijk in de legitimatie van het koningschap en de viering van 
de terugkerende vruchtbaarheid van het land. in paragraaf 2.6 gaven we aan 
met name de eigenschappen van wijsheid en haar betrokkenheid bij moeder-
schap nader te onderzoeken. in beide genoemde teksten, verbonden met de 
legitimatie van het koningschap, ontvangt aṯiratu een hoge positie. Zij wordt 
geëerd als hoge godin, en daarmee getekend als een wijze godin. aangezien 
beide teksten tevens verbonden kunnen worden met een viering bij de terug-
keer van de vruchtbaarheid van het land, wordt aṯiratu geëerd als godin ver-
bonden met vruchtbaarheid. hoewel beide teksten zwijgen met betrekking 
tot het performatieve aspect in diens eerste betekenis,51 kan uit beide teksten 
worden gededuceerd dat ook van aṯiratu een actieve rol werd verwacht bij 
de legitimatie van het koningshuis en de vruchtbaarheid van het land. voor 
wat betreft de tweede onderscheiden betekenis van performatieve aspecten 
merken we op dat de viering van de in ktu 1.41 en ktu 1.87 beschreven ri-
tuelen de mensen in een afhankelijke positie ten aanzien van de godin plaatst, 

49 Zie J.c. de Moor (1972, 6). ktu 1.6.iii.1-21. een rituele en seizoeninterpretatie van de baʿlu-cyclus, 
zoals verdedigd door onder meer De Moor, is niet onomstreden, zoals blijkt uit het overzicht van ge-
geven interpretaties van genoemde cyclus door M.s. smith. smith zelf meent dat deze interpretatie te 
veel nadruk legt op een mogelijk ontstaan van de cyclus en te weinig aandacht schenkt aan wat in zijn 
ogen uniek is in de cyclus. Wel meent smith dat de baʿlu-cyclus een breed palet aan rituele en seizoen-
informatie heeft gebruikt. Zie M.s. smith (1994, 114). 

50 op grond van ktu 1.23 veronderstelt J.c. de Moor tijdens de viering van het nieuwjaarsfeest een ce-
remonie van het hieros gamos, het heilig huwelijk. in dit heilig huwelijk had de koning, als vertegen-
woordiger van ilu, gemeenschap met de koningin, die optrad als ilu’s gemalin: aṯiratu. Zie J.c. de 
Moor (1972, 6-7, 14). n. Wyatt ziet in de tekst vooral een mythisch paradigma dat basisnoties vastlegt 
voor de zorg van de hoofdgod voor de geschapen orde, en de identificatie van het koninklijk nageslacht 
als zijn eigen nageslacht. Daarmee actualiseert de mythe het theologische programma van de hoofdgod. 
Zie n. Wyatt (1998, 324-325).  
De opvatting dat ktu 1.23 een hieros gamos beschrijft, is niet onomstreden. M.s. smith wijst deze in-
terpretatie af. in zijn optiek gaat het in de tekst om de hongerige monden die gevoed moeten worden, 
en is de verwekking van de goden in deze tekst ondergeschikt aan het thema van voedsel. Zie M.s. 
smith, (2006, 127-141). 

51 Zie paragraaf 6.1. 
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in het bijzonder op beide genoemde punten van koningshuis en vruchtbaar-
heid van het land. ten slotte constateren we dat met betrekking tot de derde 
betekenis van performatieve aspecten van rituele teksten is op te merken dat 
aṯiratu telkens tot de groep hoge goden werd gerekend. 

 
6.2.3 KTU 1.47, KTU 1.118 en KTU 1.148 

ktu 1.47.1-34 en ktu 1.118.1-33 betreffen twee godenlijsten, waarbinnen de 
volgorde van de vermelde goden overeenkomt met de in het akkadisch ge-
schreven tekst rs 20.024.1-33. De volgorde van de goden in ktu 1.47 en ktu 
1.118 is eveneens te vinden in ktu 1.148.1-9. Deze laatste tekst is een rituele 
tekst die offerplechtigheden weergeeft. ktu 1.148.23-44 correspondeert in de 
volgorde van vermelde goden met rs.92.2004. Zowel de overeenkomst tussen 
de volgorde van de goden uit de godenlijsten ktu 1.47 en ktu 1.118, en de 
volgorde in de rituele tekst ktu 1.148, alsook de overeenkomst van de go-
denlijsten met de in het akkadisch geschreven teksten rs 20.024 en rs 
92.2004, weerspiegelen het belang van de hier gevonden volgorde van de 
goden voor de godsdienst van ugarit.  

omdat de godenlijsten ktu 1.47 en ktu 1.118 slechts de namen van de 
goden vermelden, gebruiken we voor de analyse van de volgorde van de 
goden de tekst van ktu 1.148. in deze laatste tekst worden diverse offers aan 
diverse groepen goden toegekend. De tekst van ktu 1.148 is in te delen aan 
de hand van de genoemde offers, maar evenzeer aan het gebruik van hori-
zontale lijnen op de tablet. voor de vraagstelling binnen dit onderzoek zijn 
met name de regels 1-9 van belang. 52 Deze zijn hieronder weergegeven met 
vertaling. 

 
1     dbḥ . ṣpn[ . alp . w š . ilib . offer (voor de goden) op Ṣapanu[. een  
       alp . w š] stuk vee en een ram. voor ilu-ibī een 

stuk vee en een ram.] 
2     il . [[l]]alp . w š[ . dgn . alp . voor ilu een stuk vee en een ram[. voor  
       w š . bʿl . ṣpn . alp . w š] Daganu een stuk vee en een ram. voor 

baʿlu van Ṣapanu een stuk vee en een 
ram.] 

3     bʿlm . alp . w š[ . bʿlm . voor baʿlu een stuk vee en een ram 
       alp . w š] [. voor baʿlu een stuk vee en een ram.] 
4     bʿlm . alp . w š[ . ]bʿl[m .] voor baʿlu een stuk vee en een ram[.]  
       al[p . w š . bʿlm . alp . w ]š voor baʿlu een stuk vee en] een ram. 

52 De dubbele doorgetrokken lijn na regel 9 markeert de overgang van het dbḥ-offer naar het vredeoffer. 
Zie voor de functie van horizontale lijnen in de ugaritische tabletten f.J. Mabie (2004).
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5     arṣ . w šmm . š . kṯr[t ]š . voor arṣu-wa-sjamûma een ram. voor  
       yrḫ[ . š] kôṯarā[t]u een ram. voor Jarichu [een 

ram]. 
6     ṣpn . š . kṯr . š . pdry . š . voor Ṣapanu een ram. voor kôṯaru een  
       ġrm . w  ʿm[q]t . š ram. voor Pidraju een ram. voor ĠrM-

W- ʿMQt een ram. 
7     aṯrt . š . ʿnt . š . špš . š . voor aṯiratu een ram. voor ʿanatu een  
       arṣy . š . ʿṯtrt . š ram. voor sjapsju een ram. voor arṣaju 

een ram. voor ʿaṯtartu een ram. 
8     ušḫry . š . il . tʿḏr . bʿl . voor usjḫaraju een ram. voor de hulp- 
       š ršp . š . ddmš š goden van baʿlu een ram. voor rasjpu 

een ram. voor Dadmisju een ram. 
9      pḫr . ilm . š . ym . š . knr . voor de vergadering van ilu53 een ram.  
       š . alpm . ʿṣrm gdlt voor Jammu een ram. voor kinâru een 

ram, twee stuks vee, twee vogels en een 
koe. 

 
De regels 1 tot en met 9 beschrijven een offer dat aan meerdere goden wordt 
gebracht. dbḥ ṣpn uit ktu 1.148.1 kan worden gezien als corresponderend 
met il ṣpn uit ktu 1.47.1. in dit licht kan de vertaling van de inleiding van 
beide teksten luiden: ‘offers op Ṣapanu’, of ‘goden bijeen op Ṣapanu’.54 De 
vertaling van dbḥ . ṣpn met ‘offer voor de goden op Ṣapanu’ biedt een aan-
vulling op de tekst als zodanig. Deze aanvulling is te beargumenteren door 
enerzijds de inleidingen van ktu 1.47 en ktu 1.148 op elkaar te betrekken. 
anderzijds zien we in ktu 1.148 het gebruik van de grammaticale structuur 
waarbij eerst een godheid wordt genoemd, en aansluitend het offer. Wanneer 
we deze structuur verdisconteren in de vertaling van regel 1, moet er een ver-
wijzing naar een godheid of goden worden verondersteld in dbḥ . ṣpn, aan-
gezien zonder veronderstelling van de verwijzing het in de tekst 
gereconstrueerde offer alp . w š ‘een stuk vee en een ram’ geen begunstigde 
godheid kent. De door ktu3 vermelde reconstructie van het tweede deel van 
regel 1 lijkt mij verdedigbaar in het licht van de parallellen tussen ktu 1.148 
en ktu 1.47.55 

53 ik vertaal de ugaritische frase pḫr . ilm als ‘vergadering van ilu’. uiteraard is een vertaling als ‘verga-
dering van de goden’ evenzeer mogelijk. De keuze voor ‘vergadering van ilu’ is ingegeven door de 
structuur van de tekst zelf. De regels 1-3 melden ilu en vervolgens baʿlu. op chiastische wijze worden 
deze goden nu in de regels 8 en 9 genoemd. Zie ook hieronder.

54 D. Pardee merkt op dat het in ktu 1.148 mogelijk een ritueel beschrijft dat wordt uitgevoerd ter gele-
genheid van een bijeenkomst van de goden op de berg Ṣapanu, al is het op grond van de tekst niet te 
bewijzen, en is het evenmin mogelijk nader aan te duiden ter gelegenheid waarvan de goden bijeen 
zijn. Zie D. Pardee (2000, 294-296).
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Zowel ktu 1.47, als ktu 1.118, alsook rs 20.024 melden aansluitend ilʾib.56 
vervolgens worden zowel ilu als Daganu vermeld. Deze beide goden worden 
gevolgd door zeven vermeldingen van baʿlu. De genoemde goden krijgen – 
blijkens een gedeeltelijke reconstructie van ktu 1.148 – een stier en een ram 
als offer. vervolgens wordt een nieuwe groep van zeven goden beschreven, 
die aanvangt met de dubbelgodheid arṣu-wa-sjamûma (aarde-en-hemel). 
verder bestaat de groep uit de goden kôṯarātu, Jarichu, ʿaṯtaru,57 Ṣapanu, 
kôṯaru en Pidraju.  

De volgende groep goden bestaat eveneens uit zeven goden, en wordt 
eveneens ingeleid met een dubbelgodheid, in casu ĠrM-W-ʿ MQt (bergen-

55 ktu 1.47 noemt als godenlijst in de regels 1-3 achtereenvolgens il ṣpn, ilʾib, en il. De met ktu 1.148 
verbonden godenlijst ktu 1.118 toont geen vermelding van il ṣpn, en vangt aan met ilʾib. Wanneer we 
het begin van ktu 1.148 reconstrueren naar ktu 1.118 kan de vertaling van dbḥ ṣpn ‘offer op Ṣapanu’ 
worden gegeven. gelet op de omvang van de lacune in ktu 1.148.1 is er voldoende ruimte voor een 
vermelding van een offer na dbḥ ṣpn en een vermelding van ilʾib met offer. dbḥ ṣpn zonder vermelding 
van offer, zou een niet gebruikte ruimte overlaten in ktu 1.148.1, hetgeen niet aannemelijk is.  
Zie voor een afbeelding van de tablet ktu 1.148 P. bordreuil en D. Pardee (2009, 112 en bijbehorende 
foto).

56 Met betrekking tot de identiteit van ilu-ibī (ilʾib) bestaan diverse interpretaties. voor de interpretatie 
van ilʾib als samenvattende aanduiding van de bekende goden uit de ugaritische teksten, en die in 
ugarit door de (voor)ouders werden vereerd, zie b.b. schmidt (1994, 53-59). schmidt schrijft ‘We would 
argue that ilʾib has a similar summarizing function both in the lists and in the aqhat texts.’ schmidt 
merkt als ondersteuning van zijn visie op dat ilʾib in een aantal rituele teksten genoemd wordt voordat 
individuele goden worden opgesomd (ktu 1.91.5 en rih 77/2b) en dat ilʾib in sommige teksten meer 
offers krijgt dan de individuele goden (ktu 1.109.12, 15 en 19), of juist geen enkel offer terwijl indivi-
duele goden wel offers ontvangen. in ktu 1.148.23 staat ilʾib parallel aan il ḫyr (de goden van de maand 
Ḫijjāru) en in ktu 1.91.5 aan il bldn (de goden van het land). in zekere zin sluit a.h.W. curtis aan bij 
deze visie, al vermeldt hij het werk van b.b. schmidt niet, wanneer hij concludeert dat ilʾib de godheid 
is die door een voorouder of voorouders in het recente of verre verleden is vereerd. a.h.W. curtis 
(2012, 126). 
g. del olmo lete ziet ilʾib in ktu 1.148 als een epitheton voor ilu, en postuleert daarbij een evolutie in 
betekenis van ‘vader-god’ of ‘familie-god’, waaronder de vergoddelijkte voorouders, naar de godheid 
ilu-vader, waarmee ilu wordt vereerd als hoogste godheid. Zie g. del olmo lete (2014, 44-45, 52, 57).  
M.c.a. korpel en J.c. de Moor menen dat ilʾib de naam is van de scheppergod die hemel en aarde 
heeft geschapen, waarbij ‘hemel en aarde’ tevens een dubbelnaam voor een godheid is. korpel en De 
Moor verwijzen naar ktu 1.148.23-25 waar eerst el-de-vader wordt genoemd, gevolgd door ‘hemel 
en aarde’, waarna el een plaats krijgt in de lijst. Ze veronderstellen dat de vader/schepper-rol later is 
toegeschreven aan el (ilu). Zie M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2015, 7) en (2016, 12-13, 65); reeds eerder 
zo J.c. de Moor (1980). het is duidelijk dat in deze visie ilʾib niet gezien wordt als aanduiding van een 
groep goden.

57 ʿaṯtaru ontbreekt in de weergave van ktu3 voor ktu 1.148. hoewel er ruimte is na de vermelding 
van Jarichu en diens offer aan het eind van regel 5, doet ktu3 geen poging de leemte verder in te vullen. 
op basis van ktu 1.118 is het mogelijk ʿaṯtaru aan te vullen. Wanneer we ʿaṯtaru overnemen uit ktu 
1.118, ontstaat er in ktu 1.148 ten opzichte van ktu 1.118 wel een iets andere volgorde in de vermel-
ding van de goden. ktu 1.148 meldt ʿaṯtaru na Jarichu en voor Ṣapanu, terwijl ktu 1.118 ʿaṯtaru 
plaatst na Pidraju. De aanvulling van ʿaṯtaru in de lacune op ktu 1.148.5 maakt de samenstelling van 
de groep die begonnen wordt met arṣu-wa-sjamûma in zowel ktu 1.118 als ktu 1.148 identiek wan-
neer we letten op de vermelde goden, al wijkt de volgorde nu licht af. Zie voor de foto P. bordreuil en 
D. Pardee (2009).
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en-valleien).58 ĠrM-W-ʿ MQt wordt gevolgd door een zestal bekende go-
dinnen, namelijk aṯiratu, ʿanatu, sjapsju, arṣaju, ʿaṯtartu en usjḫaraju. be-
langrijk is vast te stellen dat aṯiratu binnen de groep godinnen als eerste 
wordt genoemd.  

ten slotte volgen er twee groepen goden, waarbij telkens eerst een groeps-
aanduiding wordt gegeven, gevolgd door een tweetal specifieke goden uit 
deze groep. De groepen staan in chiastische volgorde ten opzichte van de eer-
ste twee groepen goden uit regel 1 tot 7. regel 2 noemt il, terwijl regel 9 pḫr 
ilm (de vergadering van de goden) vermeldt. bʿl uit regel 2 vindt weerklank 
in tʿdr bʿl (helpers van baʿlu) uit regel 8. Zowel de vermelding van twee groe-
pen goden van telkens zeven goden, alsook de chiastische structuur in de 
vermelding van ilu en baʿlu in de tekst, illustreren een structuur in de tekst, 
en daarmee tevens in de positie van de goden in het beschreven ritueel. 

De regels 10 tot en met 12 beschrijven een vredeoffer. De goden die als be-
gunstigden van dit vredeoffer worden genoemd zijn dezelfde als de goden 
vermeld in de regels 1 tot en met 4. in de regels 13 tot en met 17 volgt een 
hurritische hymne. De regels 18 tot en met 22 beschrijven een ritueel waarbij 
ʿaṯtartu-sjadî het koninklijk paleis wordt binnengedragen. De regels 23 tot 
en met 45 bevatten opnieuw een lijst offers waarin slechts de godennaam en 
het offerdier worden vermeld. een nadere omschrijving van de aard van het 
offer ontbreekt. over de opbouw van de regels 23-45 kan weinig met zeker-
heid worden gezegd. opvallend is dat behalve de godheid baʿlu alle andere 
goden slechts een ram ontvangen als offer. baʿlu ontvangt een stier en een 
ram. vergelijken we de lijst goden uit regel 23-45 met de goden uit regel 1-12 
dan valt op dat ilu-ibī, ilu, Daganu en baʿlu opnieuw aan het begin van de 
lijst worden vermeld en dat vermeldingen van baʿlu de lijst afsluiten, evenals 
in de eerste lijst. De volgorde van vermelding van de goden in beide lijsten 
is duidelijk onderscheiden. hoewel veel goden in beide lijsten voorkomen 
staan zij niet op eenzelfde plaats. Wel is opnieuw aṯiratu de eerst vermelde 
godin. Zij wordt genoemd in regel 31. in een lijst waarin een duidelijke struc-
tuur kan worden ontdekt in de vermelding van de goden, kan de plaatsing 
van aṯiratu als eerste van de godinnen niet zonder betekenis zijn.  

Met betrekking tot de bijdrage van ktu 1.147, ktu 1.118 en ktu 1.148 aan 

58 anderen, als P. bordreuil & D. Pardee, en g. del olmo lete, lezen ĠrM-W-thMt, waarbij ze aangeven 
niet zeker te zijn van de letters thm. De foto bij P. bordreuil en D. Pardee maakt mijns inziens aanne-
melijk bij de eerste letter na de gedeeltelijk gereconstrueerde w een ʿ te lezen in plaats van een t. van 
de nu volgende twee letters is te weinig bewaard gebleven om met enige zekerheid te kunnen vast-
stellen om welke letters het gaat. aan het eind van de regel is nog een t zichtbaar. een reconstructie als 
ʿmqt is goed mogelijk, en lijkt waarschijnlijker dan de reconstructie thmt. Zie voor de foto P. bordreuil 
en D. Pardee (2009). Zie ook g. del olmo lete (2014, 103).
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de vraagstelling van dit onderzoek concluderen we dat – mede door het ont-
breken van een nadere godsdiensthistorische context van het omschreven ri-
tueel – de betekenis enigszins beperkt is. Zo kan van de reeds eerder 
onderscheiden performatieve aspecten van rituele handelingen slechts in al-
gemene termen worden vastgesteld dat gelovigen zich richtten tot aṯiratu en 
zich daarmee afhankelijk van haar opstelden. op welk gebied een gunst van 
aṯiratu werd verwacht, is niet te achterhalen. Wel constateren we dat de uga-
ritische godenwereld nadrukkelijk gestructureerd gepresenteerd kon worden, 
en de aangebrachte structuur kennelijk een functie had in het ritueel dat ver-
bonden was met een voor ons niet meer te reconstrueren godsdiensthistori-
sche context. Met betrekking tot aṯiratu valt op dat zij binnen de groep 
godinnen de eerste plaats bekleedt. Met de haar toegewezen plaats binnen 
de ugaritische godenwereld is haar vooraanstaande positie binnen deze con-
text bevestigd. 

 
6.2.4 KTU 1.46 

het ritueel beschreven in ktu 1.46 omvat meerdere offers. allereerst wordt 
een offer vermeld dat mogelijk als ṯʿ-offer wordt aangeduid.59 vervolgens 
meldt de tekst zoals deze nu beschikbaar is in de regels vijf tot zeven een 
brandoffer op de derde dag van de maand. Dit brandoffer wordt aangeboden 
aan ilu (ram), baʿlu (ram), aṯiratu (ram), Jammu (ram), baʿlu-kanapi (koe), 
een godheid wiens naam door de staat van de tekst niet meer te reconstrueren 
is60 (koe) en ten slotte Ṣapanu (ooi). aansluitend wordt een vredeoffer ver-
meld in de regels zeven tot negen. baʿlu en aṯiratu ontvangen beiden een 
stier en ināsju-ilīma twee vogels. vervolgens bericht het vervolg van regel 
negen over het offer van een koe aan een godheid, wiens naam niet is te re-
construeren. De nadrukkelijke vermelding van de tempel als locatie voor dit 
ritueel separeert de in regel negen beschreven offerceremonie van de voor-
gaande offerrituelen.  

 

59 D. Pardee ziet de term ṯʿ als aanduiding van een offertype. g. del olmo lete ziet de term als parallel 
aan de ilh, waardoor deze een aanduiding voor een groep goden is. Zie D. Pardee (2000, 23-30) en g. 
del olmo lete (2014, 340-341) naar aanleiding van ktu 1.39.1 waar ṯʿ(y) eveneens voorkomt. D.M. 
clemens concludeert dat de term ṯʿ in het algemeen als een generische offerterm wordt geïnterpreteerd, 
maar wijst ook op andere teksten waar deze betekenis niet mogelijk is. D.M. clemens (2001, 49, 65, 72) 
binnen het kader van deze studie hoeft geen keuze te worden gemaakt in deze discussie.

60 g. del olmo lete vult de lacune in met ilu-ibī, maar geeft helaas geen argumentatie voor zijn keuze. 
De tablet zelf is aan de linkerzijde afgebroken, net voor de d. een indruk van een g is nauwelijks waar-
neembaar. Doordat de tablet op deze positie is afgebroken, en niet is vast te stellen hoeveel ruimte aan 
de linkerzijde van de tekst verondersteld mag worden, is geen enkele reconstructie meer dan een goede 
suggestie. Zie de foto’s isf_Do_18334/Pin 1k46t01 en isf_Do_18335/Pin 1k46e01.
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5      b ṯlṯ tmrm op de derde (dag) dadels61 

6      i]l š […(voor)  ͗I]lu een ram; 
        bʿl š (voor) baʿlu een ram; 
        aṯrt . š (voor) aṯiratu een ram; 
        ym š (voor) Jammu een ram; 
        bʿl knp g (voor ) baʿlu-kanapi een k[oe;] 
7      [       ]gdlt […] een koe; 
        ṣpn . dqt . šrp (voor) Ṣapanu een ooi als brandoffer. 
7-8   w šlmm en als vrede-offer: 
8      [         a]lp . l bʿl . w aṯrt [… een st]ier voor baʿlu en aṯiratu; 
8-9   ʿṣrm . l inš [ilm      ] twee vogels voor ināsju-[Ilīma] 
 

het is opvallend dat de grammaticale volgorde in de regels 3-7 het minder 
gebruikelijke patroon vertoont: godennaam plus offer. Dit patroon was reeds 
eerder te zien bij vermelding van aṯiratu in ktu 1.148 en zal eveneens zicht-
baar worden in ktu 1.39. De beschrijving van het vredeoffer in de regels 7-
9 wijkt in grammaticaal opzicht af van de omschrijving van het brandoffer 
uit de regels 5-7. in de regels 7-9 wordt de begunstigde godheid voorafgegaan 
door de prepositie l. het offer wordt voor de naam van de godheid vermeld. 
aṯiratu ontbeert de prepositie, maar wordt nu door middel van het partikel 
w nauw verbonden met baʿlu. De regels 5-7 geven weinig informatie om ver-
dere conclusies te trekken over de positie en rol van aṯiratu binnen de uga-
ritische godenwereld. Wel kan geconstateerd worden dat ze aansluitend aan 
de vermelding van de goden ilu en baʿlu wordt genoemd. Deze volgorde 
ontmoetten we reeds eerder in ktu 1.39.5b-6, waarin naar ilu wordt verwe-
zen door de naam ilāhūma, en ktu 1.41.14b-15 met parallel in ktu 1.87.16, 

61 g. del olmo lete en J. sanmartín geven in het woordenboek geen ingang tmr met vertaling ‘dadel’. 
Deze betekenis wordt door D. Pardee echter wel verondersteld, zoals blijkt uit zijn vertaling van en 
toelichting op ktu 1.465-6. voor wat betreft de betekenis van tmr in aanverwante talen, kan gewezen 
worden op het hebreeuwse woord רָמָּת (i) dat als ‘dadelpalm’ kan worden vertaald. op grond van 
deze betekenis in het hebreeuws, kan de betekenis ‘dadel’ voor tmrm worden verdedigd. g. del olmo 
lete wijst deze vertaling echter van de hand, op grond van het argument dat dan slechts de offergave 
wordt genoemd, maar niet de begunstigde godheid. bij zijn argument gaat Del olmo lete echter voorbij 
aan de lacune aan het begin van regel zeven, waar mogelijk de naam van de begunstigde godheid heeft 
gestaan. De veronderstelling dat aan het begin van regel zeven de naam van de begunstigde godheid 
vermeld zou zijn, betekent wel een wijziging van de grammaticale structuur vanaf regel zeven. De ver-
melding met de dadels gaat uit van de volgorde ‘offergave – begunstigde’, terwijl in de nu volgende 
regels de grammaticale volgorde ‘begunstigde – offergave’ wordt aangehouden. een wijziging van 
grammaticale structuur binnen een teksteenheid die één offertype beschrijft, is eveneens te constateren 
in ktu 1.112.22-27. in het licht van deze constatering is Del olmo lete’s argument tegen een vertaling 
van tmrm met ‘dadels’ niet overtuigend. 
Zie D. Pardee (2000, 270, 278-279), g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 872), en g. del olmo lete 
(2014, 231, 365).
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waar ilu eveneens wordt aangeduid als ilāhūma. Dezelfde volgorde is met 
variatie te zien in ktu 1.112.22-24 waarin allereerst ilu een offer ontvangt, 
gevolgd door baʿlu, nu als baʿlu Ṣapanu en baʿlu van ugarit en ten slotte 
aṯiratu. 

regel acht verbindt aṯiratu met baʿlu. Zoals reeds eerder vermeld, kan 
deze relatie het gevolg zijn van een verhoogde positie van baʿlu binnen de 
ugaritische godenwereld. tegelijkertijd dienen we de mogelijkheid te verdis-
conteren dat aṯiratu’s positie binnen de ugaritische godenwereld muteerde. 
ook blijft de mogelijkheid bestaan dat de verbinding tussen aṯiratu en baʿlu 
te maken heeft met het doel van het ritueel. De regels tien tot zeventien 
komen grotendeels overeen met ktu 1.109.1-14. Dit deel van de tekst bevat 
geen vermelding meer van aṯiratu. 

Met betrekking tot de performatieve aspecten van rituelen en rituele tek-
sten, constateren we dat aṯiratu opnieuw een belangrijke positie als godin 
wordt toegekend. in ktu 1.46 ontvangt ze zowel een brandoffer als een vre-
deoffer. opnieuw komen we de uitdrukking šrp w šlmm tegen, waarvan we 
reeds eerder opmerkten dat deze een nauwe relatie legt tussen het brandoffer 
en het vredeoffer. in het brandoffer wordt de goden geofferd om hen gunstig 
te stemmen ten aanzien van de aanbidders. in het vredeoffer ligt de nadruk 
op het daarmee verbonden welzijn van de gelovigen. anders dan bij voor-
gaande opeenvolgingen van brandoffer en vredeoffer, krijgt aṯiratu nu bin-
nen beide rituelen een offer aangeboden. 

 
6.2.5 KTU 1.112 

ktu 1.112 noemt meerdere rituelen voor de viering van de nieuwe maan. We 
vertalen hier de regels 21b-27a. Deze regels beschrijven een ritueel dat op de 
vijftiende dag van de maand wordt gevierd. 

 
21b    b ḫmš ʿ op de vijf- 
22      šrh . šnpt . il š bʿl ṣ tiende (dag) een šnpt-offer62: (voor) ilu 

een ram; voor baʿlu van Ṣa- 
23      pn š . bʿl ugrt š . ṯn[ šm] panu een ram; (voor) baʿlu van ugarit 

een ram; twee [rammen]  
24      l aṯrt . ṯn šm . l btbt [ . w l ] voor aṯiratu; twee rammen voor btbt63; [ 

en voor] 

62 voor enkele opmerkingen over de betekenis van de term šnpt, zie voetnoot 72.
63 We laten btbt hier onvertaald. D. Pardee vocaliseert de naam tot bittu bêti, maar geeft aan dat de godin 
verder onbekend is. een vertaling van de naam zou kunnen zijn ‘dochter van het huis’. Zie D. Pardee 
(2000, 634, 642) en (2002, 38, 277). g. del olmo lete vocaliseert of vertaalt btbt niet. Zie g. del olmo 
lete (2014, 204).
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25      il64 mgdl š . w aġt[   ] ilatu Magdali65 een ram; en  
26      w šbʿ . gdlt . w arb[ʿ] en zeven koeien, en veer- 
27a    ʿšrh . dqt tien ooien. 
 

een offer aan aṯiratu wordt gebracht op de vijftiende dag van een maand die 
vanwege de gebroken staat van de tablet onbekend blijft.66 het offerritueel 
wordt omschreven als een šnpt. het eerste offer op deze dag is voor ilu (ram), 
gevolgd door baʿlu van Ṣapanu (ram), baʿlu van ugarit (ram). De grammati-
cale structuur van de zinnen tweeëntwintig en drieëntwintig waarin genoemde 
offers worden opgesomd, vermeldt eerst de godennaam waarop aansluitend 
het offer wordt benoemd. vervolgens worden drie godinnen genoemd met hun 
offer: aṯiratu (twee rammen), btbt (twee rammen) en ilatu-Magdali (ram). ten 
slotte worden zeven koeien en veertien ooien vermeld. Door beschadiging van 
de tablet aan het eind van regel vijfentwintig is het niet meer mogelijk de relatie 
van de koeien en ooien te zien tot de eerder beschreven offers. vanaf de ver-
melding van aṯiratu wordt eerst het te brengen offer aangegeven, gevolgd door 
de prepositie l, waarna de naam van de godheid volgt. Daarmee is het niet on-
denkbaar dat de schrijver van de tekst een tweedeling in de lijst goden aan-
brengt: drie mannelijke goden, gevolgd door een groep godinnen.67 opnieuw 
wordt aṯiratu als eerste van de godinnen vermeld.  

De tekst als zodanig schrijft rituelen voor op de dagen een, drie, zeven, 
acht, elf, dertien, veertien, vijftien, zestien en zeventien van de maand. het is 
niet ondenkbaar dag vijftien als belangrijkste dag van de maand waarnaar 

64 ktu3 leest il mgdl, terwijl D. Pardee ilt mgdl weergeeft. g. del olmo lete leest il [t][—]dl, waarbij hij 
door middel van de hoge haken aangeeft dat de t niet helder leesbaar is. De foto bij g. del olmo lete 
vertoont een indruk na il die zowel een t kan zijn als een deel van de letter m, de letter waarmee het 
volgende woord aanvangt. inspectie van de foto die wordt weergegeven door del olmo lete maakt 
duidelijk dat de indruk zoals deze nog te zien is, te zwaar is aangezet om als woordsplitser dienst te 
kunnen doen. tegelijkertijd geeft de tekst ruimte die mijns inziens kan worden opgevuld door een t te 
lezen, gevolgd door een gereconstrueerd mg. Pas de d is weer helder leesbaar. De beschikbare ruimte 
staat dan geen woordsplitser toe tussen ilt en mgdl. in regel drieëntwintig wordt bij baʿlu van ugarit 
evenmin een woordsplitser gebruikt. het is dan ook goed mogelijk ilt mgdl te lezen als een samenge-
stelde godennaam. Zie D. Pardee (2002, 36-38) en g. del olmo lete (2014, 204).

65 De vertaling van ilt mgdl kan evenzeer luiden ‘de godin van de toren’. aangezien de tekst zelf eigen-
namen van goden vermeldt, lijkt deze vertaling hier minder geschikt. overigens lijkt de godin ilatu 
Magdali verder onbekend in de ugaritische teksten.

66 De reconstructie van ḫyr, zoals ktu3 geeft, is uitermate onwaarschijnlijk. Zie ook de besprekingen bij 
D. Pardee (2000, 631) en g. del olmo lete (2014, 193).

67 ktu3 leest voorafgaand aan aṯrt een l. Zelf heb ik de prepositie l niet heb kunnen waarnemen in de 
foto’s die mij ter beschikking staan binnen het inscriptifact project. Wanneer aan het eind van de afge-
broken regel 23 ṯn šm wordt gereconstrueerd is hier geen ruimte meer te reserveren voor een l. regel 
vierentwintig begint met een a. De l zou op de zijkant van de tablet hebben moeten staan. op de ge-
raadpleegde foto’s is slechts een vage indruk terug te vinden aan de zijkant ter hoogte van regel 24. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat een heldere foto van deze zijkant van de tablet ontbreekt. Mogelijk 
betreft de indruk een l. Zie isf_Do_18560/Pin 1k112t09, isf_Do_18566/Pin 1k112t12.
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deze tekst verwijst, te beschouwen. op dag vijftien worden de meeste offers 
gebracht aan tenminste zes goden.68 van deze goden zijn met name de eerste 
vier bekende goden binnen de ugaritische godenwereld, terwijl de identiteit 
van de laatste twee onbekend is. het is niet onmogelijk te veronderstellen dat 
de goden betrokken bij een offerritueel op wat kennelijk de belangrijkste dag 
van de ceremonie was een bijzondere status binnen de ugaritische godenwe-
reld innamen. 

De tekst zelf geeft enkele aanwijzingen om te veronderstellen dat het ritueel 
gecentreerd was in en bij het paleis, en daarmee ook een bijzondere betekenis 
zal hebben gehad voor het koningshuis. Zo wordt nadrukkelijk gesproken 
over de koning en zijn dochters (regel 6-7). verder vindt een deel van het ri-
tueel plaats in de ‘kapel’, zoals blijkt uit de regels drie en acht. De kapel wordt 
aangeduid als ḫmn, dat een ruimte kan zijn geweest binnen het paleis. in regel 
negentien wordt gesproken over een mṣdh, dat mogelijk een versterkte toren-
achtige constructie binnen een paleis beschrijft.69 g. del olmo lete typeert 
het ritueel als een ‘royal funerary ritual’, waarbij er een constante communi-
catie is tussen de levenden en de doden. centraal binnen zijn interpretatie 
van de tekst staat de identificatie van de in deze tekst genoemde gṯrm die hij 
ziet als wezens uit de wereld voorbij het graf. Zij worden op de veertiende 
van de maand opgeroepen en kunnen worden geconsulteerd, waarop zij een 
orakel geven.70  

hoewel de gebeurtenis zoals beschreven in de regels 17-21 binnen de hui-
dige stand van onderzoek niet geheel duidelijk is, merken we wel op dat deze 
tijdens de belangrijkste dagen van het ritueel plaatsvond. Met deze vaststel-
ling is ook de importantie van de gebeurtenis weergegeven. op de vermel-
ding van deze gebeurtenis volgt het ritueel dat wordt aangeduid als šnpt en 
waarbinnen ook aṯiratu wordt genoemd. Met haar vermelding als eerste van 
de godinnen, wordt binnen de tekst ktu 1.112 de hoge positie van aṯiratu 
binnen de ugaritische godenwereld bevestigd. Daarbij constateren we dat 
aṯiratu wordt vermeld binnen een tekst die nadrukkelijk verbonden is met 
een kalendarisch ritueel binnen het paleis. het offer dat zij ontvangt, wordt 
aangeduid als šnpt. in ktu 1.112 volgt šnpt op een gebeurtenis waarin de 
gṯrm een orakel hebben gegeven, mogelijk als antwoord op een vraag van een 

68 Zie g. del olmo lete (2014, 193-194).
69 Zo g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 585). het is duidelijk dat in ktu 1.14.iv.8 een andere bete-
kenis voor mṣdh moet worden verondersteld. Zie paragraaf 5.2.2. binnen ktu 1.112 lijkt het woord een 
aanduiding te zijn van een ruimte binnen het paleis, die kennelijk een rituele functie had of kon hebben. 
voor een mogelijke betekenis van mṣdh als aanduiding van een type offer, zie D.M. clemens (2001, 50-
52).

70 voor enkele opmerkingen met betrekking tot de interpretatie van ktu 1.112.20-21, zie paragraaf 3.5.3.
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van de leden van het koninklijk huis of van personeel dat bij de hofhouding 
is betrokken.71 Mede door de onduidelijkheid rondom de interpretatie van 
de ugaritische term šnpt is het niet mogelijk de reden van aṯiratu’s vermel-
ding binnen een kalendarisch ritueel dat wordt uitgevoerd binnen het paleis 
en dat volgt op een orakel nader te determineren.  

Met betrekking tot de bijdrage van ktu 1.112 aan de vraagstelling binnen 
dit hoofdstuk kunnen we constateren dat conform de genoemde performa-
tieve aspecten van rituelen de tekst een hoge plaats aan aṯiratu toekent, en 
dat ze een functie had binnen paleisrituelen. voor het koninklijk huis was het 
kennelijk van belang aṯiratu offers aan te bieden op de belangrijkste dag van 
een maandritueel. De aard en betekenis van het offer kunnen binnen de hui-
dige stand van onderzoek niet nader worden vastgesteld. 

 
6.2.6 KTU 1.39 

De rituelen beschreven in ktu 1.39 kunnen gerubriceerd worden naar tijdstip 
en aanduiding van het karakter van het offer. vanaf regel 12 worden rituelen 
beschreven die ’s nachts zullen zijn uitgevoerd. naast de tijdsaanduiding 
wordt het koninklijk paleis als locatie genoemd. uit deze gegevens kan wor-
den afgeleid dat de rituelen beschreven in het eerste deel van de tekst op een 
ander moment en op een andere plaats werden voltrokken. De naam aṯiratu 
wordt genoemd in regel 6. Met haar vermelding op deze plaats is onduidelijk 
op welk moment het offerritueel zich voltrok, of op welke plaats.  

 
4b     w šlmm . dqtm en als vredeoffer: twee ooien voor 
5        [i]lh . alp w š ilhm . gdlt . ilāhu. een stuk vee en een ram voor  
          ilhm ilahūma. een koe voor ilahūma. 
6        bʿl š . aṯrt . š . ṯkmn w šnm . š voor baʿlu een ram. voor aṯiratu een 

ram. voor ṯukamuna-wa-sjunama een 
ram. 

71 D. Pardee vertaalt w rgm gṯrm yṯṯb als ‘et la parole des gatarūma sera prononcée’. Daarbij merkt hij op 
dat men rgm gṯrm kan zien als een status constructusverbinding, waarbij iemand van het cultusperso-
neel een toespraak houdt met betrekking tot de gṯrm (‘un discourse qui concerne les Gaṯarūma’). even-
eens bestaat de mogelijkheid dat de gṯrm het subject van het verbum zijn met rgm als object. linguïstisch 
bezien zijn beide interpretaties mogelijk. D. Pardee kiest voor de eerstgenoemde, maar maakt niet dui-
delijk aan wat voor discours gedacht moet worden. J. tropper noemt een derde interpretatie. tropper 
herleidt yṯṯb tot een Šp-prefixconfiguratie van de stam ṯwb, en vertaalt ‘das Wort der beiden gṯr-gott-
heiten wird wiederholt’.  
Wanneer we de tweede optie van Pardee volgen, is te wijzen op ktu 1.41.45 en 46, waar de tekst luidt: 
mlk … rgm yṯṯb, dat vertaalt kan worden als ‘de koning zal antwoorden’. Men kan nu veronderstellen 
dat de gṯrm antwoorden op een vraag die hen zal zijn gesteld. Daarbij is yṯṯb te lezen als een alternatieve 
dualisvorm.  
Zie D. Pardee (2000, 634, 640), J. tropper (2012, 605, 651) en paragraaf 3.5.3.
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7        ʿnt . š . r[[p]]šp . š . voor ʿanatu een ram. voor rasjpu een  
          dr il w pḫr bʿl ram. voor de cirkel van ilu en de verga-

dering van baʿlu  
8        [[x]]gdlt . šlm . [[š]]gdlt . een koe. voor sjalimu een koe. en als  
          w b urm . lb een ‘vuuroffer’72: een geroosterd  
9        rmṣt ilhm . bʿlm . dṯt . hart voor de ilahūma. voor de baʿlūma  
          w kśm . ḫmš voorjaarsgraan en spelt, vijf- 
10a    ʿšrh . mlun . tien volle maten.  
 

aṯiratu wordt vermeld in een reeks offers die worden omschreven als šlmm 
(vredeoffers). De reeks goden begunstigd met een vredeoffer eindigt in regel 
8, waar urm een nieuw type offer aanduidt.73 De goden die als begunstigden 
van een vredeoffer worden genoemd met het hun toegekende offer zijn ach-
tereenvolgens: ilāhu (twee ooien), ilāhūma (een stier en een ram), ilāhūma 
(een koe), baʿlu (een ram), aṯiratu (een ram), ṯukamuna-wa-sjunama (een 
ram), ʿ anatu (een ram), rasjpu (een ram). aansluitend worden de cirkel van 
ilu en de vergadering van baʿlu vermeld die een koe ontvangen. ten slotte 
ontvangt sjalimu een koe. 

De opsomming en volgorde van de goden en de offergaven uit ktu 1.39.5-
8 zijn dezelfde als die in ktu 1.41.13b-17 en ktu 1.87.15-18.74 We merken op 
dat het vredeoffer volgt op een brandoffer. Deze volgorde ontmoetten we 
reeds eerder in ktu 1.41 en ktu 1.87. De beschrijving van het voorafgaande 
brandoffer in ktu 1.41.11-13a en ktu 1.87.12b-14 loopt eveneens grotendeels 
parallel aan ktu 1.39.2b-4a. De overeenkomsten tussen de rituele teksten 
ktu 1.41 met ktu 1.87 en ktu 1.39 met name in de beschrijving van het 

72 De betekenis van urm is niet geheel duidelijk. veelal wordt het gezien als technische offerterm en is 
het verbonden met vuur. in ktu 1.119.13 wordt het parallel aan šnpt gebruikt, dat eveneens wordt ge-
zien als technische offerterm. Met betrekking tot de term šnpt kan worden opgemerkt dat het gebruik 
ervan te relateren is aan het feest van de nieuwe maan. Zie D. Pardee (2000, 63-64). D.M. clemens 
meent dat šnpt mogelijk samenhangt met het hebreeuws ְּתפּוָנה ‘wijdingsoffer’, maar dat de betekenis 
ervan binnen de ugaritische teksten vaag blijft. Zie D.M. clemens (2001, 50-51, 56). Meer onderzoek is 
nodig om het semantisch veld en de exacte betekenis van de term šnpt nader in kaart te brengen. aan-
gezien de betekenis van šnpt binnen de huidige stand van onderzoek niet nader is vast te stellen, kan 
het karakter van een urm-offer niet nader worden omschreven.  
voor de betekenis ‘als, in de vorm van’ voor de prepositie b, zie J. tropper (2012, 757).

73 volgens de indeling die D. Pardee aanbrengt in de tekst eindigt het vredeoffer pas in regel 10 waar šnpt 
een volgend type offer indiceert. g. del olmo lete bespreekt uitvoerig Pardee’s interpretatie en maakt 
aannemelijk urm te interpreteren als aanduiding van een type offer, dat in zijn optiek een funerair offer 
moet zijn geweest. Minder stellig is D.M. clemens, die aangeeft dat urm een plausibele offerterm is, 
waarbij hij deze niet nader omschrijft, of invult als funerair offer. op dit punt in de studie kan worden 
volstaan met de conclusie dat urm gezien dient te worden als karakterisering van een offer. Precisering 
van het karakter is op dit moment niet mogelijk gebleken. Zie D. Pardee (2000, 19-21) en (2002, 67-69), 
D.M. clemens (2001, 56) en g. del olmo lete (2014, 343-345). Zie verder ook voetnoot 14. 

74 Zie paragraaf 6.2.2.
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vredeoffer, doen vermoeden dat rituelen in ugarit gebruik konden maken 
van onderdelen uit andere rituelen. 

ktu 1.41 en ktu 1.87 hangen nauw samen met de viering van het ugari-
tisch nieuwjaarsfeest. ktu 1.39 geeft geen verdere aanwijzingen om de aan-
leiding voor het ritueel te determineren of het karakter van het ritueel nader 
te definiëren. ook ontbreken aanwijzingen om het ritueel een plaats te kun-
nen geven binnen de ugaritische kalender.75 

voor wat betreft de bijdrage van ktu 1.39 aan de vraagstelling van ons on-
derzoek, pogen we de informatie uit de tekst te combineren met de reeds eer-
der weergegeven performatieve aspecten van rituelen. We concluderen dat 
aṯiratu opnieuw een hoge positie bekleedt binnen de ugaritische godenwe-
reld, daar ze vermeld wordt in de groep goden die onmiddellijk volgt op een 
groep gecentreerd rond ilu en vóór de goden die als ‘uitvoerende goden’ kun-
nen worden omschreven. opvallend is ook hier haar positionering naast 
baʿlu. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 6.2.2 kan deze positionering een 
wijziging van zowel aṯiratu’s positie binnen de godenwereld weergeven, als 
een gewijzigde positie van baʿlu hierbinnen. ook kan de vermelding van 
aṯiratu samen met baʿlu gerelateerd worden aan het doel van het ritueel. 
Wanneer de opeenvolging van šrp en šlmm in de uitdrukking ršp w šlmm 
daadwerkelijk een nauwe verbinding tussen beide offertypes uitdrukt, en de 
opeenvolging een uitdrukking kan zijn van het do-ut-des principe, zoals D. 
Pardee heeft verwoord, dan mogen we ook hier concluderen dat aṯiratu een 
offer kreeg aangeboden dat in het teken stond van het verkrijgen van welzijn 
voor de gelovige.76 

 

75 g. del olmo lete behandelt ktu 1.39 bij de bespreking van de funeraire paleiscultus. hij komt daartoe 
doordat ktu 1.39.12-19 eenzelfde lijst goden noemt als ktu 1.102.1-14. ktu 1.102.15-28 bestaat uit 
veertien namen met theofore elementen. Del olmo lete relateert deze namen aan namen van overleden 
ugaritische koningen. Zo meldt hij dat de ugaritische koning niqmaddu de naam yrgbbʿl droeg, de 
naam die in ktu 1.102.16 genoemd wordt. Daarbij tekent hij aan dat het onduidelijk is of yrgbbʿl 
niqmaddu ii of niqmaddu iii aanduidt. Met een mogelijke correlatie tussen ktu 1.102.15-28 en over-
leden ugaritische koningen, staat de funeraire betekenis van ktu 1.102 in zijn optiek vast. omdat ktu 
1.39 dezelfde lijst goden in dezelfde volgorde noemt als ktu 1.102, veronderstelt hij voor ktu 1.39 
eveneens een funeraire betekenis, en situeert hij het ritueel in of rond het paleis. De identificatie tussen 
de lijst namen met theofore elementen uit ktu 1.102.15-28 is niet onomstreden. D. Pardee meent dat 
het een lijst godennamen betreft, die gezien kunnen worden als hypostasen van ilu en baʿlu.  
Zie g. del olmo lete (2014, 136-140, 175-183), en D. Pardee (2000, 522-527) en (2002, 19-21).  
Methodologisch kan worden opgemerkt dat overeenkomst in opsomming van goden binnen rituele 
teksten, niet zonder additioneel informatie gezien kan worden als bewijs voor overeenkomst in rituele 
setting tussen de diverse teksten.

76 Zie voor de betekenis van de opeenvolging van brandoffer en vredeoffer ook paragraaf 6.2.2.
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6.2.7 Analyse en conclusie 
in deze paragraaf resumeren we wat in de voorafgaande paragrafen is opge-
merkt met betrekking tot aṯiratu’s positie en functie op grond van de bespro-
ken rituele teksten. Daarbij proberen we enkele lijnen te detecteren met 
betrekking tot de aan aṯiratu toegedachte eigenschappen van wijsheid en 
moederschap.77 aangezien van kalendarische rituele teksten niet kan worden 
aangenomen dat zij openlijk over beide aspecten informeren, concentreren 
we ons op de performatieve aspecten van rituele teksten.  

in de eerste plaats letten we op de vraag tot welke handelingen aṯiratu 
door middel van de beschreven rituelen wordt aangespoord. het resultaat 
van het huidige onderzoek biedt weinig eenduidige aanknopingspunten in 
de geanalyseerde rituele teksten. op grond van ktu 1.41 en het parallelle 
ktu 1.87 kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de handelingen waartoe 
aṯiratu door de aan haar gebrachte offers werd aangespoord het koningshuis 
en de vruchtbaarheid van het land kunnen hebben betroffen. beide teksten 
kunnen immers gerelateerd worden aan een ugaritisch nieuwjaarsfeest. ook 
het ritueel beschreven in ktu 1.112 lijkt aṯiratu aan te roepen ten gunste van 
het koningshuis te acteren. andere teksten geven geen verdere concrete in-
formatie met betrekking tot interventies die van aṯiratu werden verlangd. 

in de tweede plaats bezien we de relatie van afhankelijkheid waarin ritue-
len de gelovigen plaatsten ten opzichte van aṯiratu. van ktu 1.112 kon wor-
den vastgesteld dat de offeraars gezocht kunnen worden in de kringen van 
het koninklijk paleis. Zowel de genoemde locaties, als de koning als deelne-
mer aan het ritueel, wijzen in deze richting. voor ktu 1.41 en het parallelle 
ktu 1.87 kan eveneens op voorzichtige wijze worden geconcludeerd dat het 
koninklijk huis hierin een belangrijke functie had en dat de offers mogelijk 
gebracht werden door of mede namens het koningshuis. ktu 1.41 en ktu 
1.87 wijzen de koning een belangrijke rol toe en tonen dat de uitvoering van 
althans delen van de beschreven rituelen gelokaliseerd kunnen worden bij 
het paleis. Daarnaast noemen zij tempels als plaatsen van handelingen, waar-
door duidelijk is dat het ritueel niet tot het paleis beperkt bleef. uit deze ge-
gevens kan worden gededuceerd dat het koningshuis actief betrokken was 
bij de cultus aan aṯiratu. aangenomen mag worden dat in de rituelen zoals 
beschreven in ktu 1.41 en ktu 1.87 de koning handelde vanuit het belang 
van het volk, en daarmee ook mede namens het volk op voorgeschreven mo-
menten aan aṯiratu offerde. Daarmee werd een relatie van afhankelijkheid 
van het volk aan de godin aṯiratu bevestigd. 

ten slotte bezien we de wijze waarop de rituele teksten de positie van 

77  Zie paragraaf 6.1.
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aṯiratu binnen de ugaritische godenwereld tekenen. Zowel ktu 1.39 als de 
onderling verwante teksten ktu 1.41 en 1.87 maken melding van een vrede-
offer, waarbij ook aṯiratu een offer ontvangt. ktu 1.41 en 1.87 lokaliseren het 
vredeoffer aan aṯiratu op de vijftiende dag van de maand rišyn, mogelijk de 
belangrijkste dag van de in deze teksten beschreven rituelen. ktu 1.112 
spreekt over een šnpt-offer voor aṯiratu, eveneens op dag vijftien, maar nu 
van een onbekende maand, terwijl de dag van het vredeoffer in ktu 1.39 niet 
nader is te bepalen.  

in ktu 1.41, ktu 1.87 en ktu 1.39 zijn twee opvallende gelijkenissen op 
te merken in relatie tot de vermelding van het vredeoffer. De volgorde waarin 
de begunstigde goden worden vermeld is in alle drie teksten identiek, name-
lijk ilāhu, ilāhūma (2x), baʿlu, aṯiratu, ṯukamuna-wa-sjunama, ʿanatu, 
rasjpu, de kring van ilu, de vergadering van baʿlu en sjalimu. in de ge-
noemde drie teksten wordt bij de goden ilāhu en ilāhūma de grammaticale 
constructie offer plus godennaam gevolgd. bij de overgang naar baʿlu wordt 
de minder gebruikte grammaticale volgorde godennaam en offer gebezigd. 
De gebrachte offerdieren zijn voor iedere godheid in alle drie teksten de-
zelfde. 

Zowel de vaststaande volgorde waarin de goden worden genoemd, als de 
opvallende grammaticale wijziging in zinsstructuur, kunnen worden ver-
klaard door een voorgegeven tekst te veronderstellen waarvan gedeelten voor 
de samenstelling van een rituele tekst konden worden overgenomen. een der-
gelijke voorgegeven tekst reflecteert een breder gedragen gedachtengoed dat 
onder tenminste enkele lagen van de ugaritische bevolking bekend moet zijn 
geweest. Wanneer we deze vaststelling extrapoleren naar de positie van 
aṯiratu kunnen we concluderen dat zij tenminste onder meerdere lagen van 
de ugaritische bevolking tot de hogere goden heeft behoord. 

Deze veronderstelde hoge positie van aṯiratu binnen meerdere lagen van 
de ugaritische bevolking wordt bevestigd door ktu 1.47, 1.118 en 1.148. in 
deze teksten is sprake van een brandoffer voor onder anderen aṯiratu. na de 
goden ilu, Dagan, baʿlu en de groep mannelijke goden, wordt aṯiratu als eer-
ste vermeld binnen de groep godinnen. Deze groep wordt voorafgegaan door 
de dubbelgodheid ĠrM-W-ʿ MQt (bergen-en-valleien). De godinnen die 
haar volgen zijn nu ʿ anatu, sjapsju, arṣaju, ʿ aṯtartu en usjḫaraju. ook binnen 
deze groep godinnen neemt aṯiratu de eerste positie in. 

Met name ktu 1.46.8 legt een heel nadrukkelijke relatie tussen baʿlu en 
aṯiratu. een dergelijke relatie werd eveneens, maar wellicht minder gepro-
nonceerd, gevonden in ktu 1.46.6, ktu 1.41.15 en 1.39.6. De relatie tussen 
beide goden die in deze teksten wordt getoond, hangt mogelijk samen met 
een hogere positie van baʿlu binnen de ugaritische godenwereld. anderzijds 
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kan gewezen worden op de mogelijkheid van een minder hoge positie voor 
aṯiratu binnen deze godenwereld ten opzichte van haar oorspronkelijke rol 
als echtgenote van ilu en moeder der goden. ten slotte kan de volgorde 
waarin goden worden vermeld samenhangen met het geïntendeerde doel 
van het ritueel. 

uit deze observaties kan worden opgemaakt dat aṯiratu door zowel de ko-
ning als het volk van ugarit werd vereerd. aṯiratu bekleedde binnen de uga-
ritische godenwereld een hoge positie. hoewel rituele teksten zwijgen over 
aan de goden toegedachte eigenschappen, kan de aan haar toegeschreven po-
sitie uiting zijn van de aan haar toegedachte wijsheid. Wijsheid zal zeker ook 
passend zijn geacht bij de godin die in de mythische teksten met de hoogste 
godheid in ugarit, ilu, wordt verbonden. een mogelijk aan aṯiratu toege-
schreven moederschapsaspekt kon binnen de gegevens met betrekking tot 
ugarititsche rituelen niet worden bevestigd, noch ontkend. Maximaal kan 
worden verondersteld dat haar verering op de vijftiende dag van de maand 
rišyn, de viering van het ugaritische nieuwjaarsfeest, samenhangt met be-
trokkenheid op vruchtbaarheid. 

 

6.3 TEKSTEN VERBONDEN MET CRISISMOMENTEN 

binnen het corpus van ugaritische teksten is mij binnen de groep rituele tek-
sten die verbonden kunnen worden met concrete crisissituaties alleen van 
ktu 1.169 bekend dat zij aṯiratu vermeldt.  

 
6.3.1 KTU 1.169: twee interpretatielijnen 

De interpretatie van deze tekst levert veel discussie op.78 vast staat dat de 
godin aṯiratu slechts eenmaal in de tekst zelf wordt genoemd. aṯiratu’s naam 
komt voor in regel 16. vertalingen van regel 16 laten zien dat de vermelding 
van aṯiratu op twee verschillende wijzen wordt geïnterpreteerd. We schetsen 
kort beide posities en zullen deze nader analyseren. 

in de eerste visie wordt aṯiratu actief betrokken bij de genezing van een 
zieke of bezeten persoon. Zo vertaalt n. Wyatt regel 17 als ‘lo, by the breath 
of aṯiratu the great lady in the h[eart    ] may you be moulded’. Wyatt meent 
dat de adem van aṯiratu de zieke nu tot leven en gezondheid wekt.79 M.c.a. 
korpel en J.c. de Moor interpreteren de tekst eveneens als een verwijzing 
naar een scheppende handeling, waarbij naast aṯiratu ook ilu is betrokken. 
De tekst schetst een realistisch beeld van twee goden die klei modelleren. Dit 

78  Zie het literatuuroverzicht bij g. del olmo lete (2014, 165), voetnoot 1. voor een bespreking van enkele 
details uit ktu 1.169, zie ook in paragraaf 5.6.4 de voetnoten 275, 276 en 277.

79  Zie n. Wyatt (1998, 446), met name voetnoot 46.

Aṯiratu volgens rituele teksten  |  353

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 353



realistische beeld wordt weergegeven met het werkwoord lwṯ. op een meer 
abstract niveau wordt de scheppingshandeling als een ‘interior psychological 
process’ voorgesteld. Deze gedachte vindt haar weerslag in de uitdrukking 
bnpš en bl[b]. het hoogste godenpaar deelt eenzelfde gedachte.80 in de visie 
van zowel korpel en De Moor, als die van Wyatt, is aṯiratu nauw betrokken 
bij het voortbestaan van het menselijk leven. 

om vast te stellen of het godenpaar ilu en aṯiratu in ktu 1.169 daadwer-
kelijk op een actieve wijze is betrokken bij de genezing van de zieke persoon, 
onderzoeken we het tekstmateriaal uit ugarit op twee punten. in de eerste 
plaats bezien we epische en mythische teksten waarin ilu en/of aṯiratu mo-
gelijk worden getekend als betrokken bij schepping van de mensheid. ver-
volgens bezien we of in bezweringsteksten de voorstelling van genezing 
beschreven wordt als een tot leven komen, of herschepping van de zieke door 
de goden. Daarbij zullen we zowel kijken naar ugaritische bezweringsteksten 
als naar enkele in het babylonisch geschreven teksten gevonden in ugarit. 
tussen enerzijds in het ugaritisch geschreven bezweringsteksten en ander-
zijds in het babylonisch geschreven bezweringsteksten die in ugarit zijn aan-
getroffen, blijkt een zekere mate van overeenkomst te bestaan. 

We bezien nu eerst of de voorstelling van de goden ilu en aṯiratu volgens 
de mythische en epische teksten betrokkenheid bij de schepping van de men-
sen tekent. betrokkenheid van ilu bij schepping van de mensheid blijkt bin-
nen ugaritische mythische en epische teksten uit enkele van zijn epitheta. 
het epitheton ab adm ‘vader der mensheid’ komt zevenmaal voor in de kirta-
legende.81 a. rahmouni merkt op dat het epitheton uitsluitend gebruikt 
wordt binnen de kirta-legende, in een context waarin de mens ilu om nage-
slacht smeekt.82 het epitheton erkent ilu als degene die bereid is, en in staat 
is, te zorgen voor nageslacht van de mens. Daarnaast tekent het epitheton ilu 
als degene die de continuïteit van het leven van de mensheid waarborgt. het 
epitheton bny bnwt ‘schepper van het geschapene’ tekent ilu als schepper van 
zowel de mensen- als de godenwereld. Dit epitheton komt zowel in epische 
als mythische teksten voor in ugarit.83 betrokkenheid van aṯiratu bij de 
schepping van de mensheid is moeilijker te demonstreren. op zes plaatsen

80 Zie M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2015, 12). De vertaling van de regels 12-15 is behoudens enkele 
kleine wijzigingen gelijkluidend aan die van J.c. de Moor (1987, 185).

81 ktu 1.14.i.37, ktu 1.14.i.43, ktu 1.14.iii.32, ktu 1.14.iii.47, ktu 1.14.v.43 (reconstructie), ktu 
1.14.vi.13 (gedeeltelijke reconstructie) en ktu 1.14.vi.31-32.

82 Zie a. rahmouni (2008, 8-10).
83 ktu 1.4.ii.11, ktu 1.4.iii.32, ktu 1.6.iii.5, ktu 1.6.iii.11 en ktu 1.17.i.24. Zie ook a. rahmouni (2008, 

98-101).
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in de baʿlu-cyclus wordt aṯiratu het epitheton qnyt ilm toegekend.84 in para-
graaf 3.4.1 is nader ingegaan op de betekenis van dit epitheton. We conclu-
deerden in paragraaf 3.4.2 dat het gebruik van dit epitheton voor aṯiratu haar 
tekent als moeder van de goden, en eveneens haar morele plicht tot bescher-
ming uitdrukt. een directe aanduiding van aṯiratu als betrokken bij de schep-
ping van de mensheid ontbreekt binnen de ugaritische teksten. Wel kan een 
eventuele indirecte aanwijzing voor haar participatie worden aangetroffen in 
de rol die kirta haar kennelijk toedacht bij menselijke voortplanting, zoals 
kan worden afgeleid uit diens bezoek aan het heiligdom van aṯiratu op zijn 
zoektocht naar een vrouw.85  

genezing van een zieke, getekend als herleving uit de dood, is mogelijk te 
vinden in ktu 7.163, al is de genezing hier niet gebonden aan ilu maar aan 
sjapsju. M.c.a. korpel en J.c. de Moor noemen de mogelijkheid dat deze 
tekst, gevonden in dezelfde kamer als ktu 1.107, bij deze laatste tekst kan 
hebben behoord.86 Zij merken daarbij op dat nader onderzoek naar een mo-
gelijke relatie tussen ktu 7.163 en ktu 1.107 nodig is. Wanneer ktu 7.163 
daadwerkelijk bij ktu 1.107 heeft behoord, beschrijft laatstgenoemde tekst 
mogelijk de realisatie van de belofte van sjapsju uit ktu 7.163 om adammu 
weer tot leven te wekken.87 in ktu 1.107.27 wordt gesproken over een vrouw 
met een goed hart. hoewel de tablet bij deze regel beschadigd is en daardoor 
de tekst moeilijk te reconstrueren is, mag aangenomen worden dat verteld 
wordt dat adammu een vrouw krijgt. Procreatie kan gezien worden als het 
antwoord van de goden op het gevaar van adammu’s sterfelijkheid, en is – 
wanneer we ktu 1.107 en ktu 7.163 met elkaar combineren – tentatief te 
zien als het tot-leven-wekken van een dode. 

Zoals boven reeds opgemerkt, wordt ilu gezien als vader van de mensheid, 

84 ktu 1.3.vi.2 (ktu2 1.8.2), ktu 1.4.i.22, ktu 1.4.iii.26, ktu 1.4.iii.30, ktu 1.4.iii.35 en ktu 1.4.iv.32. 
Zie ook a. rahmouni (2008, 275-277).

85 Zie voor een analyse en interpretatie van dit bezoek de paragrafen 5.2.3.2 en 5.9.3.1. Zoals reeds opge-
merkt in paragraaf 5.9.3.1 wordt het bezoek van kirta aan het heiligdom van aṯiratu getekend als een 
deviatie van de opdracht van ilu aan kirta, en wordt deze afwijking van de opdracht die kirta van ilu 
heeft ontvangen negatief geduid.

86 Zie M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2015, 272-273).
87 De tablet ktu 7.163 is op meerdere punten beschadigd, waardoor lezing ervan slechts beperkt mogelijk 
is. voor de interpretatie van ktu 7.163 als een tekst met een belofte van herleving wijzen M.c.a. korpel 
en J.c. de Moor op regel 4 van de tekst, die volgens hen gereconstrueerd kan worden als: 
[a]ṯbṯ.kṯṯb[.mtm(?)]. Deze regel wordt door hen vertaald als ‘[i will] give substance as with the bringing 
back of [the dead(?)]’, waarbij zij wijzen op ktu 1.22.i.6: ṯm.yṯ!bš.šm.  ͗il.mtm ‘there the name of ilu gave 
substance to the dead’. ook vertalen zij ktu 1.22.i.6 als ‘there the name of ilu brought the dead into 
being’. Zie M.c.a. korpel en J.c. de Moor (2015, 13, 272-273). De gebroken staat van ktu 7.163 maakt 
interpretatie van de tekst in het licht van andere teksten met idiomatische overeenkomsten wenselijk. 
binnen de huidige stand van kennis is een interpretatie van ktu 7.163 als gegeven door korpel en De 
Moor zeker mogelijk.
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en is hij betrokken bij menselijke voortplanting, en daarmee eveneens bij het 
zich telkens herhalende proces van het doen herleven van de mensheid uit 
de dood. onder de goden genoemd in ktu 1.107 en 7.163 ontbreekt aṯiratu. 
beide teksten lijken haar geen rol toe te kennen bij de voortplanting van de 
mensheid als genezing of opwekking uit de dood van adammu.  

genezing van ziekte wordt echter niet altijd expliciet beschreven als schep-
pingshandeling. ktu 1.82 roept de goden op te handelen ten gunste van de 
zieke, maar beschrijft deze handeling niet als een scheppingsdaad. De goden 
worden in ktu 1.82 opgeroepen de dienaren van Ḫorānu te verdrijven (ktu 
1.82.38-41). ktu 1.107 wil de goden bewegen het slangengif te verwijderen 
(ktu 1.107.26-45). Wanneer ktu 1.107 niet wordt verbonden met ktu 7.163, 
wordt genezing in deze tekst beschreven als het verwijderen van het slan-
gengif door de goden. 

op grond van ugaritische mythische en epische teksten mogen we conclu-
deren dat ilu zeker betrokken is bij de schepping van de mensheid en de con-
tinuïteit van haar bestaan. een voorlopig tentatieve combinatie van ktu 1.107 
en ktu 7.163 tekent procreatie als herleven uit de dood. al zwijgen ktu 
1.107 en ktu 7.163 over ilu’s directe betrokkenheid bij genezing en herleving, 
gegevens uit epische en mythische teksten maken het aannemelijk zijn be-
trokkenheid wel in genoemde teksten te veronderstellen. informatie over 
aṯiratu’s betrokkenheid bij menselijke voortplanting, was minder overtui-
gend. er is slechts indirect bewijs voor haar betrokkenheid bij procreatie van 
de mensheid. Wanneer procreatie daadwerkelijk als schepping kan worden 
gezien, is vermelding van ilu en aṯiratu als scheppende goden in de bezwe-
ringstekst ktu 1.169 niet onmogelijk.88 

na bovenstaande verkenning van ugaritische teksten bezien we nu de in 
ugarit gevonden babylonische teksten. in deze teksten wordt op enkele plaat-
sen genezing van een zieke beschreven als een tot leven wekken van een ge-
storvene. Zo beschrijft rs 17.155 in regel 14 de opdracht aan de exorcist om 
een spreuk uit te spreken in naam van Marduk, de wijze onder de goden. 
Deze spreuk wordt in vertaling aangeduid als ‘bringing life to the dead’.89 De 
godheid in wiens naam de spreuk wordt uitgesproken, brengt de zieke weer 
tot leven. in de regels 12-13, die een inleiding vormen tot de opdracht de 

88 interessant is de visie van M.c.a. korpel en J.c. de Moor. Zij zien ilu en aṯiratu als ouderechtpaar van 
de (half)goden adammu en kubaba. korpel en De Moor menen dat het epitheton pḥlt ‘vrouwelijk fok-
dier’ in ktu 1.100.1 naar aṯiratu verwijst. nader onderzoek zal moeten aantonen of pḥlt daadwerkelijk 
als epitheton bij aṯiratu kan worden geïnterpreteerd. Zie M.c.a.korpel en J.c. de Moor (2016, 60-65). 
voor zover mij nu bekend is er geen ugaritische tekst beschikbaar waarin aṯiratu en pḥlt parallel aan 
elkaar worden gebruikt. Daarmee wordt niet voldaan aan de criteria voor epitheton zoals opgesteld 
door rahmouni en die ik in deze studie volg. Zie ook paragraaf 3.1.

89 Zie i. Márquez rowe (2014, 53).
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spreuk te reciteren, wordt asalluḫi naast Marduk genoemd. De exorcist werd 
geacht te handelen uit autoriteit van goden, of tenminste van een van de 
goden. rs 25.129 en rs 25.456b beschrijven een spreuk tegen een ziekte die 
wordt aangeduid als samānu. in de regels 37-40 wordt de wens geuit dat 
samānu nooit meer zal terugkeren. Deze wens wordt bekrachtigd door een 
vergelijking te maken tussen samānu en een dode die het leven heeft verge-
ten.90 De associatie tussen een dode en samānu kan worden begrepen in het 
licht van onder meer rs 17.155, waarin de zieke omschreven werd als een 
dode. 

De babylonische bezweringstekst rs 94.2178.1-10 uit ugarit tegen vuur of 
koorts meldt geen directe betrokkenheid van goden bij de genezing van de 
zieke. het vuur of de koorts wordt opgedragen zich niet langer met menselijk 
vlees te voeden, maar hout of fruit te verteren.91 De aansluitende bezwering 
tegen oogziekte is te zwaar beschadigd om te zien of genezing wordt gete-
kend als hernieuwd leven.  

op grond van de babylonische teksten uit ugarit mogen we concluderen 
dat genezing voorgesteld kan worden als een daad waarbij een dode tot leven 
wordt gewekt. een relatie tussen genezing van een zieke en (her)schepping 
door de goden komt overigens niet in alle teksten voor.  

overzien we nu de gegevens uit zowel de ugaritische teksten, als de ba-
bylonische teksten gevonden in ugarit, dan kunnen we concluderen dat een 
scheppingsmotief in de ugaritische bezweringstekst ktu 1.169 past binnen 
de voorstellingswereld die in genoemde teksten is gereflecteerd en niet bij 
voorbaat kan worden uitgesloten. De vraag of aṯiratu in ktu 1.169 wordt 
getekend als een scheppende godin, kan slechts worden beantwoord nadat 
we nader zijn ingegaan op vertaling en opbouw van de tekst. eerst bespreken 
we echter de tweede interpretatielijn. 

De tweede interpretatielijn beziet ktu 1.169 meer in het licht van bezwe-
ringsrituelen die bekend zijn uit Mesopotamië. binnen deze interpretatielijn 
krijgt aṯiratu geen actieve rol als schepster bij de genezing van de zieke.  

De aanwezigheid van in het babylonisch geschreven bezweringsteksten in 
meerdere huizen in ugarit in de late bronstijd toont een brede kennis van 
deze teksten onder de bevolking van ugarit in deze periode. opvallend is 
dat babylonische bezweringsteksten, gevonden in ugarit, eveneens werden 
aangetroffen in steden als emar en hattusa. De huizen in ugarit waarin deze 
teksten werden gevonden, bevatten naast de babylonische bezweringsteksten 

90 Zie i. Márquez rowe (2014, 68).
91 De bezweringstekst van vuur of koorts heeft een parallelle tekst in rs 17.155.20-27 aan de achterzijde. 

Zie i. Márquez rowe (2014, 59).
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een groot aantal lexicale lijsten.92 bekendheid van Mesopotamische bezwe-
ringsteksten in ugarit blijkt tevens uit rs 17.155 en het overeenkomstige rs 
15.152,93 waarin een combinatie kan worden geconstateerd van verschillende 
genres van akkadische en sumerische bezweringsteksten.94 

Deze observaties maken het aannemelijk dat ugaritische bezweringstek-
sten mede zullen zijn beïnvloed door gebruiken afkomstig uit Mesopotamië, 
al zal zeker een adaptatie hebben plaatsgevonden aan de eigen perceptie van 
de relatie tussen de mensenwereld en de goden- en geestenwereld. g. del 
olmo lete merkt over de ugaritische bezweringsteksten op: 

 
‘to some extent, these texts imitate the babylonian genre and above all bor-
row motifs and lexical formulae from that tradition. they are under its in-
fluence, but do not translate any known babylonian text. they show an 
autonomous tradition of their own. and in particular these texts appeal to 
their own gods and their avatars.’95 
 

overeenkomsten tussen Mesopotamische bezweringsteksten en ktu 1.169 
zijn op het niveau van de tekst zichtbaar in het vocabulaire. g. del olmo lete 
merkt op dat ydy dbbm d ġzr (ktu 1.169.1) lexicaal gerelateerd is aan het ak-
kadische ṭarad bēl dabābi, dat vertaald kan worden als ‘driving away the court 
adversary’. in relatie tot ktu 1.178 merkt Del olmo lete nog op dat het ak-
kadische dabābu een technische term is binnen de wereld van magie en be-
zwering, dat verwijst naar het semantische veld van ‘woord’.96 J.n. ford 
herleidt het enigmatische lẓtm (ktu 1.169.11) tot het akkadische ṣât of ṣâti, 
dat in de uitdrukking adi ṣâti (‘tot het eind/tot het eind der tijd’) voorkomt 
in rs 17.369a.19. Daarbij merkt hij overigens op dat de transcriptie van de 
akkadische letter ṣ als ẓ niet onmogelijk maar wel exceptioneel is. ford wijst 
ook op zrm in ktu 1.169.14, dat in zijn optiek een akkadisch leenwoord is 
en zoveel betekent als ‘vertrekken’. zrm wordt in ct 16, 14, iii 48 tweemaal

92 i. Márquez rowe verdedigt op grond van de vondsten van babylonische bezweringsteksten naast lexi-
cale teksten de hypothese dat het overschrijven van babylonische bezweringsteksten onderdeel uit-
maakte van het curriculum van schrijvers in ugarit. Zie i. Márquez rowe (2014, 36-38). De hypothese 
van Márquez rowe is moeilijk te bewijzen. Wel kan worden gesteld dat een ugaritische schrijvers ver-
trouwd zijn geweest met babylonische bezweringsteksten. 

93 Zie voor de tekst van rs 17.155 en rs 15.152 J. nougayrol (1968, 29-40).
94 Zie M.J. geller (2016, 8-9, 59-81).
95 g. Del olmo lete (2014, 30).
96 Zie g. Del olmo lete (2014, 168, 183).

358  |  De voorstelling van de godin Aṯiratu in de Ugaritische alfabetische teksten

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 358



gebruikt. in deze tekst wordt de wens uitgesproken dat de demonen het li-
chaam van de patiënt zullen verlaten.97  

overeenkomst tussen ktu 1.169 en Mesopotamische bezweringsteksten 
wordt niet uitsluitend op vocabulaire niveau gevonden, maar eveneens aan-
getroffen in de functie van de ḫṭ ‘staf’. ktu 1.169 meldt de staf in regel 5-6a 
en in regel 14.98 Wanneer we uitgaan van een letterlijke betekenis ‘staf’ voor 
ḫṭ in de huidige context, is te denken aan de staf van een exorcist, zoals ook 
vermeld in Maqlû iX 179-181, met parallel in iX 158-159.99 in deze tekst wordt 
de patiënt opgedragen de figurine, gemaakt door de exorcist, driemaal te 
slaan met een stuk e’ru-hout. De figurine representeert in deze tekst de magiër 
of tovenaar die het kwaad heeft veroorzaakt. op deze wijze wordt het gevaar 
van de patiënt afgewend.100  

naast idiomatische overeenkomsten tussen Mesopotamische bezwerings-
teksten en ktu 1.169, en fenomenologische overeenkomsten in de beschreven 
rituelen, is de rol van de belangrijkste godheid van de Mesopotamische en 
ugaritische godenwereld binnen bezweringsteksten nader te vergelijken. in 
Mesopotamië is de strijd tegen toverij te schetsen als een zaak van de juiste 
kennis. Daarmee hoort de strijd tegen bezwering toe aan de god van wijsheid, 
ea-enki. Deze godheid echter draagt deze taak over aan zijn zoon asalluḫi, 
die hiervoor de juiste kennis heeft ontvangen. De strijd tegen toverij behoort 
weliswaar tot de verantwoordelijkheid van de hoogste godheid, maar de uit-
voering hiervan blijkt in de praktijk te zijn toevertrouwd aan een daarvoor 
door de hoogste godheid in het leven geroepen andere godheid.101 voor uga-
rit kan hier gewezen worden op ktu 1.16.v.10-22, waar ilu de goden vraagt 

97 als voorbeelden van de voorstelling dat demonen naar de onderwereld worden verbannen, noemt 
J.n. ford in zijn artikel, naast de hierboven reeds vermelde tekst ct 16, 14, iii 48, de teksten uhf, 850-
855 en ct 16, 22, 280-281. Zie J.n. ford (2002, 192-193).

98 J.c. de Moor interpreteert ḫṭ in zowel regel 5-6a als 14 als een imperativus van het verbum ḫṭ, dat ‘ont-
waken’ betekent. in een voetnoot licht hij toe te denken aan een patiënt met een cataleptische of epi-
leptische aanval die perioden kent waarin hij buiten bewustzijn is en lijkt te slapen. J.c. de Moor (1987, 
184-185). De interpretatie van De Moor hangt mede samen met de betekenis toegekend aan dbbm uit 
regel 1. De Moor leest hierin een plurale vorm van dbb, dat als ‘demon’ kan worden vertaald. De Moor 
wijst verder op Mat. 4.24 en 17.15, waar eveneens sprake is van een demon en een zieke die lijkt te sla-
pen, of dood lijkt te zijn.

99 aanduiding van tekst en regels overgenomen van J.n. ford. volgens de editie van de Maqlû-tekst door 
t. abusch wordt Maqlû tablet iX nu weergegeven als ‘de rituele Maqlû tablet’. vergelijking van de 
tekst maakt duidelijk dat de door ford genoemde regels door abusch worden aangeduid als 147 en 
168. Zie t. abusch (2016, 205, 376, 378).

100 Zie J.n. ford (2002, 169-174, 191). Zie voor een overzicht van verschillende interpretaties van ktu 
1.169.14-15 M. Dietrich en o. loretz (2013, 219-221). hoewel M. Dietrich en o. loretz niet ingaan op 
mogelijke culturele parallellen in functie van de staf in ugarit en Mesopotamië, menen zij wel in ge-
noemde regels een oproep te zien aan de magiër/tovenaar om afstand te nemen van de vervloekte 
persoon.

101 Zie g. del olmo lete (2014, 2).
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wie van hen kirta kan genezen. Wanneer de vraag zevenmaal is gesteld, en 
geen enkele godheid heeft geantwoord, neemt ilu zelf het initiatief. hij creëert 
een wezen dat ziekten kan genezen, en daar kennelijk door ilu zelf voldoende 
voor is toegerust, zoals is af te leiden uit ktu 1.16.v.39-52. 

Wanneer we nu de balans opmaken van de twee gesignaleerde interpreta-
tielijnen van ktu 1.169 concluderen we dat voor beide lijnen een script te re-
construeren is dat de betreffende interpretatie ondersteunt.102 We merken op 
dat de interpretatielijn die uitgaat van een scheppingsmotief als tegenargu-
ment heeft dat in andere ugaritische teksten niet in directe zin over aṯiratu 
wordt gesproken als betrokken bij de schepping van de mensheid, of de 
voortplanting van de mensheid. De tweede interpretatielijn, die nadrukkelij-
ker dan de eerste interpretatielijn uitgaat van parallellen met Mesopotamische 
teksten en de contributie van enkele babylonische teksten gevonden in ugarit 
verdisconteert, combineert ktu 1.169 met ktu 1.16.v.39-52 waar het de func-
tie van de hoogste godheid betreft. het blijft echter de vraag of ktu 1.16.v.39-
52 een rol van de hoogste godheid beschrijft die algemeen toepasbaar is. het 
is niet ondenkbaar dat ktu 1.16.v.39-52 over een specifieke situatie spreekt, 
die niet geëxtrapoleerd kan worden naar meer algemene situaties van beze-
tenheid door boze geesten of ziekten.  

een antwoord op de vraag of er sprake is van een scheppingsmotief in ktu 
1.169, en meer in het bijzonder of aṯiratu actief hierbij betrokken is, kan voor-
alsnog niet affirmatief worden beantwoord. een ontkennend antwoord op de 
vraag kan evenmin worden gegeven. 

 
6.3.2 KTU 1.169: opbouw en structuur 

We willen nu zien of de structuur en opbouw van ktu 1.169 ons kan helpen 
de vraag te beantwoorden of aṯiratu betrokken is bij de schepping of het 
voortbestaan van de mensheid, dat mogelijk tot uitdrukking kan komen in 
betrokkenheid bij genezing van ziekten of bevrijding van demonen. Wanneer 
we spreken over structuur en opbouw van de tekst, dienen we wel te verdis-
conteren dat ktu 1.169 geen literaire narratieve creatie is, maar mogelijk een 
compilatie van handelingen weergeeft die uitgevoerd dienen te worden. Deze 
observatie maakt dat slechts een grote lijn kan worden uitgezet met betrek-
king tot de opbouw en structuur van de tekst. 

De tekst kan worden ingedeeld in meerdere delen met ieder hun specifieke 

102 over het begrip ‘script’ en de functie daarvan binnen de interpretatie van narratieve teksten is reeds 
in paragraaf 4.3.1 gesproken. aanvullend op wat we daar reeds constateerden, kunnen we tevens stel-
len dat ‘scripts’ als kennisbestanden die de aanvankelijke hoorders of lezers behulpzaam waren bij het 
begrijpen van een narratieve tekst, tevens een functie hebben bij het begrijpen van en betekenis toe-
kennen aan overige tekstgenres, zoals rituele teksten.
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functie en aangesprokene. J.c. de Moor onderscheidt in de tekst blijkens zijn 
vertaling vier delen. het eerste deel, regels 1 tot 5, is gericht tot de demon, de 
regels 5 tot 7b richten zich tot de zieke zelf. De regels 7c tot en met 10a spreken 
over de demonen. aansluitend volgen de regels 10b tot 19 waarin nogmaals 
de zieke zelf wordt aangesproken. De eerste regels lijken gericht tegen de 
symptomen van de ziekte. vervolgens wordt uitgesproken dat de zieke door 
het kleed van ilu genezen zal. De laatste frasen wijzen de zieke erop dat wan-
neer ziekteverschijnselen zich (opnieuw) voordoen, aṯiratu en ilu (hier pot-
tenbakker genoemd) hem kunnen genezen.103 D. Pardee laat in zijn vertaling 
blijken dat hij de regels 1 tot en met 8b interpreteert als direct gesproken tot 
de zieke of bezetene. De regels 8c tot en met 10 beschrijven hoe de demonen 
verdreven worden. De regels 11 tot en met 13 beschrijven het heilzame effect 
van het ingrijpen van de goden ten gunste van de zieke. De regels 14 tot en 
met 15 beschrijven hoe de demon het lichaam van de zieke verlaat en antici-
peren op diens genezing. ten slotte wordt in de regels 16 en volgende moge-
lijk een preventief ritueel beschreven dat de behandelend magiër moet 
beschermen tegen de nu verdreven ziekte of haar oorzaak.104 M. Dietrich en 
o. loretz signaleren binnen de tekst zeven delen. De aanhef in regel 1-2a 
wordt gevolgd door een beschrijving van de vlucht van de kwade magiër. 
Deze tekening maakt in de regels 5 tot en met 6a plaats voor een dreiging ge-
richt tot de magiër, die in de regels 6b tot 8b overgaat in een verwensing van 
de magiër. op deze eerste dreiging en verwensing sluit een tweede dreiging 
aan in de regels 8c tot en met 10. vervolgens wordt de behandelende magiër 
in de regels 10c tot en met 13 aangemoedigd niet op te geven. ten slotte vin-
den Dietrich en loretz in de regels 14 en volgende bezweringen gericht tot 
de ziekmakende magiër om zijn slachtoffer los te laten.105 J.n. ford interpre-
teert de regel 1 als opschrift en beschouwt de regels 1b tot en met 8b als ge-
richt tot de demon waarin de wens wordt geuit dat deze wordt uitgebannen. 
binnen deze eenheid beschrijven de regels 1b tot en met 5 de verbanning van 
de demon. De regels 5 en 6a tonen hoe de geaffecteerde persoon zelf de staf 
in zijn hand heeft genomen, waardoor verdrijving van de demon aanstaande 
is. in de regels 6b tot en met 8b worden de negatieve gevolgen van deze han-
deling voor de demon beschreven. De regels 10c tot en met 15 hebben betrek-
king op magische beschuldigingen. De beschuldigingen, vermoedelijk geuit 
door een magiër, hebben negatieve gevolgen gehad voor degene die gebukt 
gaat onder de demon. De beschuldigingen zullen worden weggenomen, en 

103 Zie J.c. de Moor (1987, 183-186). interpretatie van de delen kan slechts uit de vertaling en een enkele 
toelichtende voetnoot worden gededuceerd.

104 Zie D. Pardee (2000, 891-892).
105 Zie M. Dietrich en o. loretz (2013).
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de mond van degene die ze heeft geuit, wordt vervloekt. vanaf regel 16 tot 
18a spreekt de genezende magiër en claimt hij overwinning op de demon. 
Deze claim wordt ingeleid met een eed. tenslotte volgt mogelijk een opdracht 
aan de verdreven demon niet terug te kijken naar zijn slachtoffer bij zijn ver-
trek. De overwonnen demon dient zijn slachtoffer volledig met rust te laten.106 
g. del olmo lete onderscheidt vijf delen binnen ktu 1.169. in zijn optiek 
wordt de handelende magiër, die de oorzaak is van schade aan of ziekte van 
jonge mensen, op drie tekstdelen in de tweede persoon masculien aangespro-
ken, te weten in regel 1b-8a, 10b-13 en 16-19. De twee tussenliggende tekst-
delen richten zich meer in algemene zin op mensen die zich op enigerlei wijze 
inlaten met magie.107  

het bovenstaande overzicht van opbouw van de tekst illustreert dat de 
tekst op zeer verschillende wijzen wordt ingedeeld. J.c. de Moor plaatst de 
vermelding van aṯiratu binnen een deel dat geadresseerd is aan de zieke. D. 
Pardee, M. Dietrich en o. loretz, en g. del olmo lete plaatsen de vermelding 
van aṯiratu binnen de woorden gericht tot de demon of de magiër die ver-
antwoordelijk wordt gehouden voor het leed van de zieke. heldere literaire 
structuuraanduidingen zijn in de tekst niet te vinden. iedere indeling is dan 
ook in belangrijke mate tentatief. in het nu volgende proberen we een inde-
ling te schetsen die zoveel mogelijk recht doet aan de tekst als zodanig, en 
daarbij tevens mogelijke relaties met zowel ugaritische als Mesopotamische 
teksten verdisconteert. 

Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 5.6.4 ga ik ervan uit dat de regels 5c-
7b worden gesproken tot de zieke zelf. bij deze regels sluit ook de bicolon 7c-
8b aan als bepaling van plaats. De aanhef van regel 8c/9 aphm ‘dan/ 
onmiddellijk daarna’ maakt duidelijk dat er een wijziging optreedt ten op-
zichte van het voorafgaande.108 We mogen veronderstellen dat er nu een 
boodschap volgt met betrekking tot de/een ziekmakende magiër, of mogelijk 
ook de/een demon. Deze zal door Ḥôrānu worden uitgebannen.109 vanaf 

106 Zie J.n. ford (2002).
107 Zie g. del olmo lete (2014, 166).
108 het is uiteraard linguïstisch niet onmogelijk aphm met J.c. de Moor te herleiden tot het substantivum 

ap gevolgd door het suffix hm en dit te vertalen met ‘their fury’. ap is volgens De Moor een personificatie 
van sinistere krachten. Doordat De Moor 7c-8 als één bicolon interpreteert zijn de hierin vermelde 
hoogten, laaglanden, duistere plaatsen en heiligdom het terrein waar de duistere machten aanwezig 
zijn. J.c. de Moor (1987, 184-185). De vermelding van hoogten en laaglanden, duisternis en heiligdom 
kunnen echter beter geïnterpreteerd worden als geografische tegenpolen die tot doel hebben de boe-
teling ervan te overtuigen dat er geen plaats is waar aan boetedoening te ontkomen is. voor een op-
somming van tegenpolen als aanduiding van allesomvattendheid in de regels7c tot 8b pleit mijns 
inziens eveneens het woordpaar ‘eten’ en ‘drinken’ uit de regels 6b tot 7a. Wanneer deze interpretatie 
juist is, lijkt de vertaling ‘their fury’ voor aphm op deze plaats niet waarschijnlijk.

109 J.c. de Moor veronderstelt een bicolon in de regels 9b en 10a. Zijn vertaling luidt: ‘let horonu be a 
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regel 11, voorafgegaan door lk uit regel 10, wordt driemaal een verwensing 
tot de magiër of boze geest uitgesproken.110 Met deze drievoudige verwensing 
wordt de verdwijning en ondergang van de magiër of boze geest omschreven. 
Waar de valse beschuldigingen, gesproken door magiërs, de patiënt ziek heb-
ben gemaakt, zullen zij nu hun spraak beperkt zien. Deze drievoudige ver-
wensing wordt afgesloten met de volgende bicolon111: 

friend (ḥbr), and the lad (ġlm) an intimate’. in een voetnoot merkt hij op dat ġlm ‘jongeman/prins’ mo-
gelijk een naam is voor baʿlu. De mogelijkheid die door De Moor wordt geopperd, vindt geen weer-
klank bij a. rahmouni, die erop wijst dat ġlm in ktu 1.169.10 eerder als parallel te zien is bij Ḥôrānu. 
De vertaling van De Moor van ḥbr als ‘vriend’ is zeker mogelijk. Wel blijft het de vraag of het niet met 
het hebreeuwse ֶחֶבר verbonden dient te worden, dat ‘magie’ of ‘ban’ kan betekenen. Deze laatste be-
tekenis is zeer wel denkbaar binnen de bredere context van ktu 1.169. Deze betekenis wordt verdis-
conteerd door g. del olmo lete, wanneer hij de regels 9b-10a vertaalt als ‘May Ḥorānu cast out, the 
conjurers and the expert lads.’ Zie J.c. de Moor (1987, 185), a. rahmouni (2008, 266-268), l. koehler 
en W. baumgartner (1994-2000, 288) en g. del olmo lete (2014, 167).

110 M. Dietrich en o. loretz menen dat de tricolon 10b-12a een oproep is aan Ḥôrānu om op effectieve 
wijze te handelen. De werkwoorden in het imperfectum zijn te zien als oproep aan mensen die als 
Ḥôrānu’s helpers zijn ingezet om ondanks mogelijke moeilijkheden, hun taak niet op te geven. De ver-
taling die zij van de tricolon geven luidt:  

 
‘auf! bei spott komme nicht ins schwanken! 
nicht stammle mit deiner Zunge!  
nicht gehe auf (wört.: zerfließe) in einem Wasserlauf!’ 

 
het belangrijkste argument dat Dietrich en loretz naar voren brengen is het gebruik van al. Zij geven 
aan dat al slechts in affirmatieve betekenis kan worden gebruikt bij het zinspatroon partikel (idk) + al 
+ tqtl (tweede persoon, jussivus) (van het verbum ytn) + nomen (pnm) + prepositie (ʿm) gevolgd door 
object of accusativus van richting. Wanneer we echter lẓtm met J.n. ford interpreteren als akkadisch 
leenwoord, gevormd uit het akkadisch ṣât ūmī (het eind van de tijd) of ṣâti (het eind) met enclitische 
m, vervalt grotendeels de tegenwerping die Dietrich en loretz inbrengen tegen de interpretatie van al 
als partikel dat affirmatie uitdrukt. lk lẓtm is te lezen als inleiding bij iedere colon uit de tricolon. het 
al dan niet voorkomen van een object na het verbum hangt samen met de aard van het verbum zelf. 
Zo heeft ʿlg wel een direct object, maar ontbreekt deze bij mk(k) (versagen) en apq (beperken). Zie M. 
Dietrich en o. loretz (2013, 217), en J.n. ford (2002, 189-190) en J. tropper (2012, 805-807). voor al ge-
volgd door een prefixconfiguratie als uitdrukking van een wens, zie g. del olmo lete & J. sanmartín 
(2004, 47) en J. tropper (2012, 805-807).

111 J.c. de Moor veronderstelt een tetracolon in de regels 12c-15a. De eerste bicolon zoomt in op ilu en zijn 
genezend handelen door zijn kleed en zijn naaktheid. De tweede bicolon focust op de zieke die tot een 
gezonde man wordt gemaakt. De eerste colon uit deze tweede bicolon waarin het resultaat van ilu’s 
handelen wordt getekend, beschrijft hoe de zieke tot een man wordt gemaakt ‘who is awake on the 
earth’. De tweede colon uit deze bicolon omschrijft dit resultaat van ilu’s handelen als een vreemdeling 
die tot mensenzoon wordt gemaakt. in de optiek van De Moor horen šyt en l als verbum en prepositie 
bij elkaar. in het hebreeuws is de combinatie ׁשית met ל, gevolgd door een substantivum, te vinden in 
Psalmen 45.17 en 73.18. Zonder prepositie komt ׁשית voor in 1 koningen 11.34. in de mij bekende voor-
beelden uit het ugaritisch waar šyt inchoatieve of causatieve betekenis heeft, ontbreekt de prepositie 
l, zoals te zien in ktu 1.19.iv.5; 1.6.iv.2 - zo g. del olmo lete & J. sanmartín (2004, 850), maar zie ook 
M.s. smith (1997, 158) –  en 1.108.1-2, 6 en 10 – zo g. del olmo lete (2014, 148-155), maar zie ook D. 
Pardee (2002, 192-195). het is overigens mogelijk op grond van het gebruik van ׁשית in het hebreeuws 
te veronderstellen dat een causatief gebruik van šyt in het ugaritisch gevolgd kan worden door de pre-
positie l met substantivum. omdat andere voorbeelden van šyt met l in causatieve betekenis in het 
ugaritisch ontbreken, zie ik af van het verbinden van genoemd verbum met l als bijbehorend prepositie 
in ktu 1.169.13 en 14.
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1.169.12-13     lbš il . yštk                ilu kleedde je, 
1.169.13           ʿrm . il . yštk            ilu zal je naakt doen zijn. 
 

in deze regels is het onduidelijk welke godheid de macht heeft te kleden en 
te ontkleden. il kan zowel voor het begrip godheid in algemene zin worden 
gebruikt, als de eigennaam ilu weergeven. De onduidelijkheid vervaagt wan-
neer we meewegen dat in Mesopotamische teksten verdrijving van de demo-
nen toebehoorde aan de hoogste godheid, die de uitvoering van deze 
verantwoordelijkheid kon toewijzen aan anderen. De geaccentueerde positie 
van lbš en ʿrm aan het begin van de zin markeert het contrast binnen de bico-
lon, en vormt een helder voorbeeld van antithetisch parallellisme. De magiër 
zal van zijn macht worden ontdaan.112 De aangekondigde ondergang van de 
magiër (regel 11 en 12) wordt nu verzekerd door het beroep op de godheid 
(ilu), en interpreteert de ondergang van de demon of magiër als goddelijke 
repressie.113 

De twee nu volgende bicola beschrijven de opdracht aan de magiër of 
kwade geest de geaffecteerde mens te verlaten. ladm (regel 14) staat parallel 
aan lbn adm (regel 15), waarbij de prepositie l in ablatieve betekenis wordt ge-
bruikt.114 De eerste colon van beide bicola draagt de magiër of de boze geest 
op te vertrekken. De tweede colon bevat een tekening van de uiteindelijke si-
tuatie waarin de demon zich zal bevinden. 

 
1.169.14           l adm . w d . ḫṭm     Weg van de mens, die van de staf. 
                         l arṣ . zrm                vertrek115 naar de onderwereld.116 

112 De hier gesignaleerde symbolische betekenis van kleden en ontkleden is eveneens te vinden in oud-
israël. kleding (לבׁש) refereert in een aantal teksten van de hebreeuwse bijbel aan sociale positie en 
aanzien. Zie sefanja 1.8 en Jesaja 3.16-24. naaktheid (ערם) komt in de hebreeuwse bijbel eveneens voor 
in de betekenis van machteloosheid en hulpeloosheid. naaktheid kan zelfs de sfeer van dood oproepen. 
Zie Job 1.21 en Prediker 5.11. Zie verder J. gamberoni (1984, 475). overigens kan de symboliek van 
ontkleden in het licht van enkele Mesopotamische teksten ook de genezing of bevrijding van de geaf-
fecteerde persoon beschrijven. aangezien de eerste colon van de bicolon het kleden vermeldt, en dit 
relateert aan dezelfde godheid als het ontkleden lijkt deze betekenis voor ktu 1.169 minder waar-
schijnlijk. Zie voor ontkleden als bevrijding of genezing in Mesopotamische teksten t. abusch en D. 
schwemer (2011, 288).

113 J.n. ford ziet de aangekondigde straf van de godheid als aanvulling op de eerder vermelde honger, 
dorst en fysieke debiliteit. in mijn optiek wordt geen nieuw aspect van penitentie aangekondigd, en 
gaat het in regel 12-13 eerder om een afsluitende samenvatting, waarbij de straf verzekerd wordt door 
vermelding van een godheid. overigens is de visie van ford eveneens mogelijk. Zie J.n. ford (2002, 
190).

114 Zo J.n. ford (2002, 191-192).
115 g. del olmo lete noemt twee opties voor de betekenis van zrm. hij verbindt zrm met het hebreeuwse 

zûr in de intransitieve betekenis ‘to turn aside’, wanneer de magiër zelf als subject wordt genomen. 
Wanneer de exorcist het subject is, kan zrm verbonden worden met het aramese zarra, in de betekenis 
van ‘to drive away’, of ‘to bite, pierce’. in beide gevallen veronderstelt Del olmo lete een enclitische 
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1.169.15           lbn . adm                 Weg van het mensenkind. 
                         b anšt . npẓl             Moge een ongeneselijke ziekte je  
                                                         overkomen.117 

 
Wanneer we ktu 1.169.14-15 plaatsen binnen de context van oud-oosterse 
teksten, kan worden gewezen op enkele teksten uit Mesopotamië. in deze 
teksten worden materialen die op rituele wijze met magiërs en magie zijn 
verbonden, weggezonden naar de onderwereld.118 De afwisseling in de ver-
melding van mens en magiër of demon in ktu 1.169.14-15 is eveneens be-
kend uit een Mesopotamische tekst, waarin de spreker zich richt tot de 
godheid en smeekt om leven en kracht, terwijl de magiër of demon het leven 
en kracht wordt ontzegd. in de engelse vertaling van t. abusch en D. schwe-
mer luidt deze tekst: 

 
91 ‘let them die, but let me live, 
92 let them become weak, but let me bec[ome strong], 
93 let them be bound, but let me go free, 
94 let them be caught, but let me e[scape].’119 
 

Door afgebroken delen van ktu 1.169 aan de linker onderzijde is de inter-
pretatie van de laatste regels in hoge mate dubieus. regel 16 is goed leesbaar, 
maar het begin van regel 17 is weggevallen. De lacune levert diverse recon-
structies op. Zo reconstrueert ktu3 bʿrk aan het begin van regel 17, J.n. ford 

m aan het eind. Zie g. del olmo lete (2014, 171). J.n. ford noemt twee herleidingen om de betekenis 
van zrm in ktu 1.169 te bepalen. Zo noemt hij de mogelijkheid de betekenis van zrm uit regel 14 af te 
leiden uit het akkadisch, waar zrm in de betekenis van ‘verlaten’ voorkomt in ct 16, 14, iii 48. Zie J.n. 
ford (2002, 192-193) anderzijds bestaat de mogelijkheid een relatie te veronderstellen tussen het uga-
ritisch zrm en het aramese zwr (Pe.), dat in de targum van Psalmen 119 gebruikt wordt om het he-
breeuwse sur ‘afkeren van’ te vertalen. in de psalm betreft het kwaaddoeners die worden weggezonden, 
zoals in ktu 1.169 mogelijk de demon of kwade magiër wordt verbannen. J.n. ford (2002, 194). g. del 
olmo lete en J. sanmartín gaan uit van een ugaritisch zrm dat ‘bewegingsloos’ betekent. De mogelijke 
vertaling die zij geven luidt: ‘genageld aan de grond zul je blijven’. Diverse herleidingen zijn mogelijk. 
genoemde herleidingen hebben gemeenschappelijk dat zij duiden op machteloosheid van de aange-
sproken magiër of demon ten aanzien van de zieke.

116 voor arṣ in de betekenis van ‘onderwereld’, zie g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 106-108).
117 Zie g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 690), en g. del olmo lete (2014, 167).
118 Zie voor enkele voorbeelden van het wegzenden van de demon of magiër in de vorm van een figurine 
naar de onderwereld of het verbranden en begraven van de figurine (baM 214, k 3196 + 3344, kal 2, 
22, (baM 334), kal 2, 23 (lka 156)):67-68 in reconstructie van t. abusch en D. schwemer; (kal 2, 25 
(lka 157), kal 2, 24 (lka 154 + 155), k 3394 (Šrt pl. 7) + 9866):118-123 in reconstructie van t. abusch 
en D. schwemer; (baM 231, kal 2, 26, kal 2, 27, baM 332, cbs 1498 en riaa 312):132-133 in de re-
constructie van t. abusch en D. schwemer. t. abusch en D. schwemer (2011, 253, 267 en 348).

119 Zie voor de gereconstrueerde tekst en vertaling t. abusch en D. schwemer (2011, 287).
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aprk, en M.c.a. korpel en J.c. de Moor b.yṣrk.120 blijkens de reconstructie 
denkt ktu3 aan een belofte aan de geaffecteerde persoon dat de demon de 
persoon zal verlaten (bʿr ii). De reconstructie van korpel en De Moor past bij 
een beschrijving van een scheppingshandeling. Zij vertalen de ugaritische 
tekst uit regel 16b en 17 bl[b.yṣ]rk als ‘in the he[art of your Potter]. De indeling 
en vertaling van de regels 12-13 tot 15 zou eveneens duiden op een schep-
pingsmoment. korpel en De Moor wijzen voor hun voorstel naar lṯtm (regel 
17), dat in hun optiek te herleiden is tot een verbum lwṯ (vormen). J.n. ford 
leest in regel 16 tot 18a een dreiging gericht tot de demon. De dreiging wordt 
begonnen met een eedformule. ford wijst nadrukkelijk op het gebruik van 
het akkadische parāru (D) in de bezweringstekst ct 17.61-63, waar gesproken 
wordt over het ‘breken’ van demonen. conform de reconstructie van aprk de-
duceert ford lṯtm tot de prepositie l, gevolgd door het telwoord tt, met aan-
sluitend een enclitische m. het nu volgende itbnnk is te herleiden tot een 
tl-stam van het verbum byn, dat ‘nauwkeurig observeren’ betekent. fords 
vertaling van regel 16b-17 luidt: ‘shall i not break you in two, and examine 
you?’ ford wijst erop dat in ktu 1.19.iii.18-19 de vergelijkbare werkwoorden 
bqʿ ‘splijten’ en ḥdy ‘zien of kijken’ worden gebruikt. De context van ktu 
1.19.iii.18-29 spreekt van agressie.121  

ondanks de vele onzekerheden met betrekking tot reconstructie en verta-
ling van de regels 16 en 17, lijken deze regels aan te sluiten bij de wegzending 
van de demon, zoals deze is verwoord in de regels 14 en 15. regel 16 kan 
worden gezien als een beroep op een godheid, in casu de godin aṯiratu, waar-
mee het wegzenden van de demon goddelijke autoriteit wordt verleend. De 
exorcist geeft uiting aan diens loyaliteit jegens de godheid die in staat wordt 
geacht de demon te verdrijven. het beroep op een godheid in een context van 
exorcisme is bekend uit udug-ḫul tablet 2. De exorcist geeft op verschillende 
momenten in de tekst aan in opdracht of uit autoriteit van een godheid te 
handelen. in regel 15 beroept hij zich op de godheid ea, in wiens opdracht 
hij de demon zal uitdrijven. 

120 M.c.a. korpel en J.c. de Moor wijzen de reconstructie door ktu3 van de hand en refereren hiervoor 
aan de tekening en foto gepubliceerd door P. bordreuil en D. Pardee. M.c.a. korpel en J.c. de Moor 
(2015, 12). in mijn optiek laten de tekening en foto gepubliceerd door bordreuil en Pardee slechts een 
lezing toe van rk, zoals eveneens valt op te maken uit hun reconstructie en vertaling van de tekst. van 
letters voorafgaand aan rk zijn geen indrukken (meer) zichtbaar, zoals ook blijkt uit de foto gepubliceerd 
door g. del olmo lete. Zie P. bordreuil en D. Pardee (2009, 177, 220), met bijbehorende cD, en g. del 
olmo lete (2014, plaat iX).

121 Zie J.n. ford (2002, 196-199).

366  |  De voorstelling van de godin Aṯiratu in de Ugaritische alfabetische teksten

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 366



in udug-ḫul tablet 2122 wordt de autoriteit ontleend aan de godheid aan 
wie de kennis werd toegekend die nodig was om demonen uit te drijven, in 
casu ea. ook asalluḫi, aan wie ea de benodigde inzichten heeft overgedra-
gen, wordt genoemd. ten slotte krijgt ook Marduk een vermelding in udug-
ḫul tablet 2. in de ugaritische kirta-legende is het ilu die een nieuw wezen 
schept dat kirta moet genezen en toont ilu zich als degene die de macht heeft 
demonen en ziekten uit te drijven. ktu 1.169 noemt niet alleen ilu (regel 14-
15), maar eveneens aṯiratu (regel 16) als degenen op wie de magiër zich be-
roept bij het uitdrijven van een demon of ziekte. De reden van het noemen 
van aṯiratu op deze plaats, blijft onduidelijk. het is mogelijk dat zij als per-
soonlijke godheid van de geaffecteerde persoon wordt aangeroepen, of dat 
het demon of de aard van de ziekte reden was om zich op aṯiratu’s gezag te 
beroepen. Wel is hiermee duidelijk dat aṯiratu in ktu 1.169 een belangrijke 
taak wordt toegedacht bij gezondheid en welzijn in het leven van tenminste 
een deel van de bevolking uit ugarit. 

 
6.3.3 KTU 1.169: Aṯiratu en Ilu 

in paragraaf 6.3.1 hebben we twee belangrijke interpretatielijnen met betrek-
king tot ktu 1.169 naast elkaar gezet en gepoogd deze te evalueren in het 
licht van de godsdiensthistorische context waarbinnen de tekst is ontstaan 
en heeft gefunctioneerd. Duidelijk werd dat beide interpretatielijnen in rede-
lijke mate passend geacht kunnen worden bij godsdiensthistorische informa-
tie uit het oude nabije oosten. bij de eerstgenoemde interpretatielijn werd 
opgemerkt dat genezing in meerdere teksten gezien kon worden als een tot 
leven brengen van de zieke. in het licht van een veronderstelde relatie tussen 
ziekte en demonen, betekent bovenstaande opmerking dat ook bevrijding 
van demonen getekend kon worden als het verkrijgen van (nieuw) leven. als 
kanttekening bij deze interpretatie werd opgemerkt dat ugaritische teksten 
naast ktu 1.169 niet helder spreken over betrokkenheid van aṯiratu bij 
schepping of genezing van mensen. De tweede interpretatielijn zoekt de 
godsdiensthistorische context te reconstrueren vanuit met name akkadische 
teksten, en veronderstelt een regelmatig gebruik van akkadische leenwoor-
den binnen ktu 1.169. genoemde veronderstelling resulteert op veel punten 
in een coherente interpretatie van de tekst, al levert de beschadigde staat van 
de tekst juist bij de voor dit onderzoek relevante regels een veelheid aan voor-

122 ik maak voor udug-hul tablet 2 gebruik van de reconstructie zoals deze te vinden is bij M.J. geller 
(2016, 59-67). De tekst is voor de studie van ugaritische bezweringsteksten van bijzondere betekenis 
daar r.s. 17.155, met duplicaat r.s. 15.152, gezien kunnen worden als ‘voorlopers’ van tablet 2. Zie 
M.J. geller (2016, 8). voor publicatie van r.s. 15.152 en r.s. 17.155 zie J. nougayrol et al. (1968, 29-40), 
en arnaud (2007, 77-88).
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stellen op. ook in paragraaf 6.3.2 werden overeenkomsten aangetroffen tus-
sen ktu 1.169 en de opbouw van akkadische bezweringsteksten. tegelijker-
tijd moet worden benoemd dat een veronderstelde relatie tussen ktu 1.169 
en in het akkadisch geschreven bezweringsteksten niet sluitend kan worden 
bewezen. het is echter de veelheid aan overeenkomsten die de hypothese 
aannemelijk maakt. De tweede interpretatielijn roept in relatie tot de functie 
en positie van aṯiratu de vraag op waarom juist zij op deze plaats in de tekst 
wordt genoemd. De kirta-legende lijkt juist ilu te relateren aan bevrijding 
van demonen en genezing, al zal het de vraag blijven of uit de kirta-legende 
deze relatie tussen ilu en genezing geëxtrapoleerd mag worden naar meer al-
gemene situaties van ziekte, en ziekte veroorzaakt door demonen. 

hoewel de exacte godsdiensthistorische achtergrond niet met zekerheid 
kan worden gereconstrueerd, komt uit beide interpretatielijnen het beeld naar 
voren dat aṯiratu gezien werd als godin die betrokken was bij genezing. Mo-
gelijk werd daarbij gedacht aan haar betrokkenheid bij schepping, als refere-
rend aan genezing. anderzijds is het evengoed mogelijk dat aṯiratu gedacht 
werd de kennis te bezitten die nodig was om demonen te verdrijven, of aan 
wie de macht werd toegekend er voor garant te kunnen staan dat de verdre-
ven demon niet kon terugkeren tot de nu genezen mens.  

 

6.4 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

in deze paragraaf resumeren we de resultaten van de analyse van rituele tek-
sten uit ugarit die de godin aṯiratu vermelden. Daarbij pogen we een over-
zicht te creëren waarbij we tegelijkertijd oog hebben voor de nuances in iedere 
tekst. aan generalisering zal echter niet geheel te ontkomen zijn. Zoals be-
schreven in paragraaf 6.1 bezien we de rituele teksten op informatie die zij 
bevatten met betrekking tot de karaktereigenschappen van wijsheid en moe-
derschap. We komen deze aspecten nader op het spoor door te letten op de 
performatieve aspecten van rituelen en daarmee op performatieve aspecten 
van rituele teksten. 

bij de samenvatting van de resultaten uit de voorgaande paragrafen nemen 
we het corpus van rituele teksten als één geheel. De keuze om de rituele tek-
sten als één geheel tekstcorpus te nemen en de hieruit verkregen informatie 
op gelijke wijze te verdisconteren in een samenvatting van gegevens over ka-
raktereigenschappen van de godin aṯiratu, behelst uiteraard een versimpe-
ling van de historische werkelijkheid of omvat nadrukkelijk de mogelijkheid 
ervan. rituele teksten reflecteren of schrijven rituelen voor in concrete histo-
rische situaties en vinden hier hun zeggingskracht. het is echter binnen de 
huidige stand van het onderzoek naar rituele teksten uit ugarit niet mogelijk 
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oudere en jongere teksten van elkaar te separeren om zo tot een beter inzicht 
te komen in een mogelijke godsdiensthistorische ontwikkeling binnen de aan 
aṯiratu toegeschreven eigenschappen in ugarit. aan het eind van deze para-
graaf zullen we nader op dit punt terugkomen en een element benoemen uit 
de rituele teksten dat mogelijk houvast biedt voor nader diachroon onderzoek 
van de rituele teksten uit ugarit. Daarnaast is het evenmin mogelijk objectief 
vast te stellen of de onderzochte rituele teksten slechts binnen bepaalde be-
volkingsgroepen hebben gefunctioneerd, of ook representatief geacht kunnen 
worden voor meerdere bevolkingsgroepen binnen ugarit. ondanks het ge-
vaar een weergave te geven van een godin die in de vorm waarin ze in deze 
paragraaf wordt geschetst nooit als zodanig heeft bestaan, menen we dat bin-
nen de huidige stand van onderzoek, een dergelijke poging waardevol is. er 
zijn immers evenmin aanwijzingen gevonden de bereikte resultaten niet met 
elkaar te kunnen verbinden.123  

als eerste performatieve aspect van rituelen en – met in het verlengde daar-
van – van rituele teksten noemden we in paragraaf 6.1 het aanzetten van 
goden tot concrete handelingen. reeds toen merkten we op dat met name ka-
lendarische rituelen wel handelingen van de kant van de goden veronder-
stellen, maar deze slechts in uitzonderlijke gevallen zullen expliciteren. veelal 
zullen zij uit de bredere context moeten worden afgeleid. Wanneer we de re-
sultaten resumeren van rituele teksten die kalendarische rituelen beschrijven, 
wordt op geen enkele plaats geëxpliciteerd welke handeling van aṯiratu werd 
verwacht. ktu 1.41 en ktu 1.87 zijn te verbinden met het ugaritische 
nieuwjaarsfeest. uit deze verbinding en de positie die aṯiratu binnen deze 
tekst inneemt, kan voorzichtig worden gededuceerd dat van haar zijde han-
delingen werden verwacht ten gunste van het koningshuis en de vruchtbaar-
heid van het land. Juist deze twee vormden de centrale thema’s van het 
ugaritisch nieuwjaarsfeest. De aard van de handeling die van haar kant ten 
gunste van het koningshuis werd verwacht, is niet zonder meer vast te stel-
len. in genoemde teksten is het evident dat aṯiratu een van de goden was aan 
wie tijdens deze viering werd geofferd. ook wanneer we ons concentreren 
op de vijftiende dag van het feest, ontvangen meerdere goden een offer. De 
criteria die door de inwoners van ugarit zijn gebruikt om juist deze goden 
op deze dag een offer te brengen, blijven tot op heden enigmatisch van aard 
voor de onderzoeker. het is dan ook niet mogelijk nader te specificeren wat 
als prestatie van de kant van aṯiratu werd verwacht ten gunste van de be-

123 Zie voor de beperkingen van het gebruik van de kleitabletten uit ugarit voor een reconstructie van een 
onderdeel van de godsdienst en godsdienstgeschiedenis van de stad ook de opmerkingen gemaakt in 
paragraaf 1.2 naar aanleiding van de inperking van deze studie.
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volking van ugarit. slechts in algemene termen kunnen we haar vermelding 
in de teksten ktu 1.41 en ktu 1.87 relateren aan het koningshuis en vrucht-
baarheid van het land, en daarmee mogelijk het welzijn van het land.  

een band tussen aṯiratu en het koningshuis werd eveneens evident in ktu 
1.39. het koninklijk huis krijgt belangrijke taken in het hier beschreven ritueel 
toegedacht en de rituelen vinden ten minste deels in het paleis zelf plaats. 
opnieuw kan slechts in zeer algemene zin worden aangeduid welke daad 
van de kant van aṯiratu werd verwacht. Ze wordt genoemd in het vredeoffer 
dat nauw verbonden is met het brandoffer. haar plaats binnen het vredeoffer 
en de nauwe band tussen het beschreven ritueel en het koningshuis maakt 
aannemelijk dat zij verbonden werd geacht met het algemeen welzijn van de 
gelovigen binnen het koningshuis. ook hier herhalen we de opmerking dat 
aan meerdere goden offers werden gebracht, en dat de gebruikte criteria op 
grond waarvan de goden werden geselecteerd voor ons niet duidelijk zijn. 

De vermelding van aṯiratu in ktu 1.169 blijft enigmatisch van aard. Zoals 
we zagen in paragraaf 6.3.1 zijn er twee interpretatielijnen van deze tekst mo-
gelijk, en is een keuze tussen beide uiterst moeilijk te maken. hoewel we bin-
nen de huidige stand van onderzoek de tweede lijn licht prefereren, kan ook 
de eerstgenoemde niet worden uitgesloten. Daardoor kan de verwachting 
van de kant van de gelovigen, die de achtergrond vormt van de vermelding 
van aṯiratu op deze plaats, niet eenduidig worden gereconstrueerd. het is 
mogelijk dat van haar kant bescherming werd verwacht tegen levensbedrei-
gende krachten en demonen. anderzijds is het eveneens mogelijk dat haar 
vermelding is ingegeven door een van haar verwachte genezing, die hier ge-
tekend wordt als een nieuwe scheppingsdaad. ondanks de twee diverge-
rende interpretatielijnen die we hebben getekend met betrekking tot ktu 
1.169, lijkt de aan haar toegedachte verwachting volgens beide lijnen juist te 
convergeren. bescherming van het leven als protectie tegen demonen kan 
zeker worden verbonden met genezing van ziekten. 

als tweede performatieve aspect van rituele handelingen, en daarmee in-
direct van rituele teksten noemden we in paragraaf 6.1 de positie waarin de 
aanbidders of gelovigen worden geplaatst ten opzichte van de goden die bij 
de rituelen zijn betrokken. het is duidelijk dat de geanalyseerde teksten een 
relatie van afhankelijkheid veronderstellen van de inwoners uit ugarit ten 
opzichte van de goden die in deze teksten worden genoemd, onder wie 
aṯiratu. aṯiratu wordt in de cultus nadrukkelijk offers gebracht tijdens ka-
lendarische rituelen. in ktu 1.169, een rituele tekst die een crisismoment be-
schrijft, blijkt haar een belangrijke functie te worden toegedacht bij genezing 
of bescherming tegen terugkeer van het kwaad. Wanneer we de kalendarische 
rituelen relateren aan de religie zoals deze wordt beoefend in en uitgedragen 
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door de tempel en staat, en rituelen rond crisissituaties verbinden met per-
soonlijke piëteit, dan mogen we concluderen dat de rituele teksten een afhan-
kelijkheid van aṯiratu tonen voor zowel godsdienst verbonden met de staat 
als persoonlijke vroomheid.  

ten slotte bezien we het derde performatieve aspect van rituele teksten, 
namelijk de onderlinge rangorde van goden zoals deze wordt aangebracht 
door rituele teksten. Zoals opgemerkt in paragraaf 6.1 is het redelijk te ver-
onderstellen dat een vooraanstaande positie binnen de godenwereld werd 
toegekend aan de goden die zich karakteriseerden door hun wijsheid. Met 
deze veronderstelling is het performatieve aspect van rituele teksten, namelijk 
een onderlinge rangorde aanbrengen onder de goden, verbonden met de ka-
raktereigenschappen van de goden. in de kalendarische rituelen, die de naam 
aṯiratu noemen, valt op dat aṯiratu telkens de eerste godin is die genoemd 
wordt. in meerdere gevallen wordt zij in volgorde na ilu vermeld. een dui-
delijk voorbeeld waarin aṯiratu als eerste godin wordt vermeld, vinden we 
in ktu 1.148 en de parallelle teksten ktu 1.47 (gereconstrueerd) en ktu 
1.118 (gedeeltelijk gereconstrueerd), waar zij als eerste van een groep godin-
nen wordt genoemd.  

in meerdere teksten werd aṯiratu genoemd na ilu of in relatie met ilu. We 
wijzen hierbij op de teksten ktu 1.41.33-42 en ktu 1.87.36-46.124 in de teksten 
ktu 1.41.13b-17, ktu 1.87.15-18 en ktu 1.39.4b-8a volgde haar vermelding 
op die van baʿlu.125 het is opvallend dat de eenheden waarbij de vermelding 
van aṯiratu volgt op die van baʿlu een vaste formulering lijken te kennen en 
een vaste grammaticale structuur tonen. De drie genoemde eenheden vangen 
aan met de goden ilāhu en ilāhūma (2x). bij deze goden wordt eerst het offer 
genoemd met daaropvolgend de begunstigde godheid. ilāhu ontvangt twee 
ooien, ilāhūma een stier en een lam, en opnieuw ilāhūma aan wie nu een koe 
wordt geofferd. Deze drie goden worden nu gevolgd door een zevental 
goden die een lam geofferd krijgen. grammaticaal wordt nu eerst de godheid 
vermeld, met daarna het offer. aansluitend treffen we de vermelding aan van 
achtereenvolgens baʿlu, aṯiratu, ṯukamuna-wa-sjunama, ʿ anatu, rasjpu, de 
kring van ilu en de vergadering van baʿlu, en tenslotte sjalimu. Wanneer men 
uitgaat van een hoogste godenpaar binnen de ugaritische godenwereld dat 
wordt gevormd door ilu en aṯiratu, is de volgorde opvallend te noemen. De 
vraag dient zich aan of de gebruikte volgorde gerelateerd is aan de intentie 
van het ritueel, of dat zij mogelijk een veranderde positie van baʿlu danwel 
aṯiratu tekent. De eenheden geven de indruk dat het mogelijk vaststaande 

124  Zie paragraaf 6.2.2.
125  Zie de paragrafen 6.2.2 en 6.2.6.
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rituelen betrof die konden worden geïncorporeerd in andere rituelen. De vast-
stelling dat het in de drie hierboven genoemde teksten mogelijk gaat om vast-
staande eenheden, en daarmee om vaststaande rituelen, zou voorzichtig 
geïnterpreteerd kunnen worden als een verwijzing naar een veranderde po-
sitie van goden binnen de ugaritische godenwereld. Meer onderzoek is nodig 
naar mogelijke godsdiensthistorische implicaties van bovenstaande observa-
tie. Wel kan worden opgemerkt dat de rituelen in de drie genoemde teksten 
verbonden zijn met het koninklijk huis.126 tevens is meer onderzoek nodig 
naar de samenhang tussen de eerst genoemde groep goden ilāhu, ilāhūma 
(2x), en de daaropvolgende groep aangevoerd door baʿlu. 

 

6.5 APPENDICES 
6.5.1 KTU 1.41 en KTU 1.87 

bij onderstaande weergave van teksten en vertaling is ter voorkoming van 
onnodige herhaling een vertaling gegeven die op grond van een combinatie 
van beide teksten tot stand is gekomen. Wel zijn de teksten zelf afzonderlijk 
naast de vertaling opgenomen. 

 
KTU 1.41                      vertaling127                                       KTU 1.87 
(1) b yrḫ .[riš yn .         in the month of riš yn     (1) [b y]rḫ . rišyn . b ym .  
b ym . ḥdt]                    (the first wine), on the    ḥdṯ 
                                       day of the new moon,      

126 M. Dietrich wijst op een mogelijke spanning tussen enerzijds de godenwereld volgens de bewoners 
van ugarit en anderzijds de godenwereld volgens de inwoners van het paleis vanaf het begin van de 
veertiende eeuw v.chr. Dietrich verbindt ilu nadrukkelijk met de godenwereld volgens het paleis. het 
is mogelijk te veronderstellen dat enkele rituele teksten een combinatie van diverse godenwerelden te 
zien geven. een combinatie waarbij een voorgegeven godenwereld zoals deze bekend was onder de 
bevolking van ugarit wordt geïncoporeerd in en ondergeschikt gemaakt aan in een godenwereld ver-
bonden met het koningshuis, reflecteert de belangen van een koningshuis dat in zekere zin in een ge-
spannen relatie met de stad staat. M. Dietrich wijst op de locatie ex muro van het paleiscomplex, en de 
overgang van een levantijns schriftsysteem, dat gebruik maakte van papyrus, naar het gebruik van een 
alfabetisch schrift met gebruik van kleitabletten. of de beschreven eenheden en hun positie binnen de 
rituele teksten die te relateren zijn aan het koningshuis daadwerkelijk samenhangen met incorporatie 
en subordinatie van een godenwereld bekend uit de stad ten gunste van een godenwereld zoals deze 
werd gepropageerd door het koningshuis, zal nader moeten worden onderzocht. 
Zie M. Dietrich (1997).

127 g. del olmo lete (2014, 82-89) voor ktu 1.41.1-49 en D. Pardee (2002, 65) voor ktu 1.41.50-55 en ktu 
1.87.54-61, die niet door Del olmo lete zijn vertaald. hoewel de teksten van ktu 1.41 en ktu 1.87 
vrijwel identiek zijn of met elkaar in overeenstemming zijn te reconstrueren, divergeren zij tegen het 
eind van de tabletten. omdat g. del olmo lete zich in zijn vertaling baseert op een gereconstrueerde 
tekst op basis van ktu 1.41 en ktu 1.87 zijn de afwijkende einden van beide teksten niet door hem 
vertaald. Zowel voor het laatste deel van ktu 1.41 als voor het laatste gedeelte van ktu 1.87 maak ik 
daarom gebruik van de vertaling van D. Pardee.  
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(2) šmtr .[uṯkl . l il .      a grape cluster will be    (2) [šmt]i . uṯ[[l]]kl . l il . 
šlmm]                            cut for Ilu as a peace       šlmm 
                                       offering                                
(3) b ṯlṯt ʿ[šrt . yrḥṣ .    on the thirteenth (day)  (3) b [ṯlṯt] . ʿšrt . yrtḥṣ .  
mlk . brr]                       the king shall wash         mlk (4) br[r . ] 
                                       himself (becoming)          
                                       purified                              
(4) b arbʿt [.ʿšrt . riš .   on the fourteenth (day),  b arbʿt . ʿšrt . riš (5)  
argmn]                          offering of firstfruits       arg[mn . 
(5) w ṯn šm . l[ bʿlt .     and also: two rams to    w . ṯ]n . šm . l bʿlt (6) bhtm . 
bhtm . ʿṣrm . l inš]       the ‘lady(/ies) of the     ʿṣ[rm . l i]nš 
                                       Mansions’, two birds to  
                                       the ‘divine people’.128           
(6) ilm . w š d[d . ilš .   and one ram (and) one     ilm . w š (7) dd ilš .  
š . ilhm . mlk]               cruet <of oil> (to) Ilšu,    š[ ilhm . ]mlk . 
                                       (another) ram (to) the  
                                       Ilāhūma                               

omdat bij de weergave van de ugaritische tekst gekozen is voor de tekst zoals ktu3 deze vermeldt, 
kan de vertaling van Del olmo lete en die van Pardee afwijken van de ugaritische tekst. op een aantal 
punten kunnen zij een andere ugaritische tekst hebben gereconstrueerd. voor de ugaritische teksten 
die, eventueel in gereconstrueerde vorm, als basis voor de vertalingen van Del olmo lete en Pardee 
zijn gebruikt, zie bij genoemde auteurs. 
in de linker kolom is de regelindeling van ktu 1.41 aangehouden. in de rechter kolom is de weergave 
van de tekst van ktu 1.87 aangepast aan de regelindeling van ktu 1.41.

128 J.c. de Moor meent dat bʿlt bhtm een epitheton is dat naar ʿanatu verwijst, en het volgende inš ilm een 
epitheton is bij baʿlu. De Moor verwijst voor zijn suggestie met betrekking tot bʿlt bhtm naar ktu 
1.3.ii.3-4, waar vermeld wordt dat ʿanatu de deuren van haar huis (bht ʿnt) sluit, of dat de deuren van 
ʿanatu’s huis gesloten worden. J.c. de Moor (1987, 159). bht is te lezen als status constructusvorm van 
bhtm. Zo M.s. smith en W.t. Pitard (2009, 133). 
D. Pardee wijst erop dat de teksten uit ugarit geen directe identificatie van bʿlt bhtm met één van de 
bekende goden uit de ugaritische godenwereld permitteren. in zijn optiek betreft bʿlt bhtm een titulaire 
godin van wie de titel haar naam vormt, mogelijk verbonden met het paleis of de acropolis van de 
stad. Zie D. Pardee (2000, 85-87). 
J.c. de Moor vertaalt inš ilm als ‘Most amiable of the gods’, en merkt daarbij op dat dit mogelijk een 
epitheton is voor baʿlu. De Moor verwijst daarbij naar een reconstructie van het begin van ktu 1.3.iii. 
en ktu 1.5.iii.13-15. D. Pardee meent dat de inš ilm gezien moeten worden als overleden en vergod-
delijkte mensen. Wel merkt hij er bij op dat zij volgens de teksten een plaats krijgen toegedacht bij de 
grote goden, en dat hun cultus niet slecht kan worden omschreven als een dodencultus. D. Pardee 
(2000, 88-89). 
in deze studie volgen we a. rahmouni voor wie een epitheton ten minste eenmaal parallel moet staan 
aan de naam van de godheid om daadwerkelijk van een epitheton te kunnen spreken, zoals vermeld 
in 3.1. Mij zijn geen voorbeelden van teksten bekend waarin bʿlt bhtm parallel staat aan ʿanatu of inš 
ilm parallel aan baʿlu. Daarmee nemen we in deze studie de suggesties van De Moor niet over. voor 
de studie van ktu 1.41 en ktu 1.87 betekent deze conclusie dat wanneer men rekening houdt met 
een mogelijke koppeling van een mannelijke godheid en een godin in ktu 1.41.15/ktu 1.87.16 deze 
niet vergeleken hoeft te worden met een mogelijke koppeling van bʿlt bhtm en inš ilm in ktu 1.41.5 en 
ktu 1.87.5-6. het gaat immers om vier verschillende goden.
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(7) yṯb . brr [.] w[ mḥy (and?) the king shall      yṯb br (8) r . w mḥ[y ]x w 
pnh   ]x[ w qra]            sit, purified (and there   q[ra] 
                                       will be) atonement (?)  
                                       … and proclamation  
                                       of the (feast) day                
(8) ym . [ʿ]lm .              next, [the king] shall      (9) ym . ʿlm . y[ʿrb        ] 
yʿ[rb   t]                         [enter]                                 
(9) k ʿgml[. ]xs . w[.]    [with]in the tgml129:         (10) t . k t[g]ml . [          ]  
x x [   dqtm]                  [a chal]cice(?) and a        (11) dq[t]m . 
                                       [—-],                                   
(10) w yn[t . q]rt . yʿ     and one [ “domestic”]    w y[nt . qrt . yʿ] (12)  
d[b l ʿnt]130                                 dove shall he [——-],     [db . l ʿ]n[t . 
(11) w al[p . š l ]il. w b  and one head of cattle    w alp . š . l il . w b] (13) 
u[rbt]                             for Ilu                                 [urbt . 
(12) ytk . gdlt . ilhm .    and in the “ni[che”]       ytk . gdlt . ilhm] (14) 
ṯ[kmn . w šnm]            he shall pour a libation.  ṯkmn . w š[nm . 
                                       (also) one cow, the  
                                       (two)) gods(?)  
                                       ṯkmn w šnm,                        
(13) dqt [.] ršp . <dqt> one ewe, Rašpu, as a       dqt . ršp . dqt . šrp] (15) w 

129  J.c. de Moor leest ʿgml, en vertaalt ‘because the ʿagmalu has fled’. bij deze vertaling maakt hij de op-
merking dat ʿagmalu mogelijk een monster was dat door baʿlu op zijn terugkeer naar de aarde over-
wonnen moest worden. ook ktu3 leest ʿgml. g. del olmo lete merkt op dat de lezing tgml bijna zeker 
is. ook D. Pardee leest tgml. op de foto van ktu 1.41 gepubliceerd door g. del olmo lete is te zien 
dat de letter die als ʿ gelezen wordt sterkere overeenkomsten vertoont met de t uit regel 12 (ytk) dan 
de ʿ  uit regel 3 (ʿšrt) en regel 4 (b arbʿt). De parallelle regel uit ktu 1.87 toont een t. het verschil tussen 
de ugaritische letters ʿ en t is gering. Wanneer we echter verdisconteren dat ʿgml als aanduiding van 
een godheid of mythisch wezen verder in de ugaritische teksten niet bekend is, het teken zelf sterkere 
overeenkomsten vertoont met een t dan met een ʿ, en ktu 1.87.10 waarschijnlijk toch een t toont, lijkt 
de interpretatie van J.c. de Moor niet langer houdbaar. De betekenis van tgml in het ugaritisch is ove-
rigens geenszins zeker. g. del olmo lete interpreteert tgml als cultische plaats binnen het paleis, maar 
laat de exacte betekenis ervan open. D. Pardee vertaalt tgml niet. 
Zie J.c. de Moor (1987, 160), D. Pardee (2000, 169) en g. del olmo lete (2014, 83, 91). Wanneer we ervan 
uitgaan dat tgml een technische term is die tot het sacrificiële domein behoort, kan de prepositie k een 
subordinerende functie worden toegekend. Zie ook g. del olmo lete en J. sanmartín (2004, 422) en J. 
tropper (2012, 800-804). De gebroken staat van de tekst bemoeilijkt een juiste interpretatie van de k op 
deze plaats.

130 D. Pardee wijst de reconstructie van regel 10 waarbinnen de godin ʿanatu wordt vermeld, nadrukkelijk 
van de hand. Deze reconstructie is overigens nog te vinden in ktu3. Pardee merkt op dat er geen n te 
lezen is in ktu 1.87.12, maar een a. Wanneer er geen n te lezen is in ktu 1.87.12, vervalt daarmee ook 
het argument voor de reconstructie van ʿanatu in ktu 1.41. a herdner reconstrueert wel een n. D. 
Pardee geeft aan dat slechts het gebruik van een vergrootglas laat zien dat een n niet geïntendeerd kan 
zijn op deze plaats. een goede foto van de tekst heb ik niet gevonden. het verschil tussen beide letters 
in het ugaritisch is miniem. voorlopig neem ik de reconstructie ʿnt niet over. 
Zie a. herdner (1956, 106) en D. Pardee (2000, 169-170, 470, 1275).
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šrp . w š[lmm . dqtm]  holocaust. and as a        šlmm . d[qtm . 
                                       peace offering:  
                                       [two ewes],                        
(14) ilh [.] alp . w š [ .   Ilāhu, one head of cattle  ilh . alp . w š] (16) ilhm . 
i]lhm . gd[lt . ilhm]      and one ram, the             gdl[t . ilhm . 
                                       Ilāhūma, one cow (also),  
                                       [the Ilāhūma];                      
(15) bʿl [.] š . aṯtrt [. š . Baʿlu, one ram, Aṯiratu,   bʿl . š . aṯrt . š] (17) ṯkmn . 
ṯk]mn [.] w[ šnm . š]    one ram, ṯkmn wšnm131    w šn[m . š . 
                                       one ram,                             
(16) ʿnt š [.] ršp š          ʿanatu one ram, Rašpu  ʿnt . š . ršp . š . dr] (18) il . 
[. dr . il . w pḫr . bʿl]    one ram, [“the                 w pḫr b[ʿl . 
                                       assembly of Ilu” and  
                                       “the family of Baʿlu]  
                                       one cow,                             
(17) gdlt . šlm [. gdlt .  Šalimu, [one cow]. and   gdlt . šlm . gdlt] (19) w b 
w b urm . lb]                 as burnt sacrifice:             urm . l[b .  
(18) rmṣt ilh[m . bʿlm  a heart (roasted) on        rmṣt . ilhm] (20) bʿlm . w 
. w mlu . dṯt . w]          embers, the Ilāhūma        mlu [ . dṯt . w . 
                                       Baʿlūma                               
(19) ksm . ṯlṯm . [mlu . and a full load of forage ksm] (21) ṯlṯm . w mʿrb 
w ]mʿr[b]                      and grain of thirty  
                                       (measures). and a  
                                       tribute-offering which  
                                       will be taken                      
(20) d yqḥ [.] bt [. ml]k <from> the palace a        [ d . yqḥ . bt . mlk] (22) dbḥ 
. dbḥ . [šmn . mr]          dbḥ of                                  šmn mr 
(21) šmn . rqḥ [.] nbt .   oil  with myrrh,               [ . šmn . rqḥ . nbt] (23) 
mtnt [. w ynt . qrt]       perfumed oil, gift            mtnt . w ynt . q[rt . 
                                       honey and one  
                                       “domestic” [dove]             
(22) w ṯn . ḥṯm . w b     and  two unleavened      w ṯn . ḥṯm] (24) w b ġr . 
ġr . arb[ʿ . ʿšr]               loaves. and in the ġr      arbʿ . [ʿšr . 
                                       (they shall offer):               
(23) kdm . yn . prs .       fourteen jars of wine,     kdm . yn] (25) prs . qmḥ . 
qmḥ . m[ʿlt]                    (and) one “measure”      mʿ[lt] 
                                       of flour                                
(24) mdbḥt . bt . ilt .      on the steps of the altar (26) mdbḥt . bt . i[lt . ʿṣrm . 

131  omissie in de vertaling van g. del olmo lete.
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ʿṣr[m . l ṣpn . š]            of the temple of Ilatu      l] (27) ṣpn š . 
                                       (they shall offer): two  
                                       birds to Ṣapānu,                  
(25) l ġlmt . š . w l         one ram to Ġalmatu,        l ġlm[t . š . w l     ] (28) 
[   l yrḫ]                         one ram (and one … )    l yrḫ . 
                                       to Yarḫu,                             
(26) gd[lt] . l nkl [.        one cow to Nikkalu,         gdlt . l n[kl . gdlt . l bʿ] (29) 
gdlt . l bʿlt . bhtm]       one cow to the                 lt . bhtm . 
                                       “lady(/dies) of the  
                                       Mansions”,                         
(27) ʿṣ[rm .] l inš          two birds to the               ʿṣrm l[ inš] (30) [ilm .  
[. ilm . gdlt]                   “divine people”; (also)   gdlt . ] 
                                       one cow,                             
(28) il[hm .] dqt .          the Ilāhūma, one ewe,     ilh[m . dqt] (31) [špš . gdl]t 
š[pš . gdlt . rš]              Šapšu, one cow, Rašpu,    . r[š 
(29) [p . ]šrp [.] w         as a holocaust. and as    p . šrp] (32) [w šl mm . 
šl[mm . kmm . dqtm]  a pea[ce sacrifice, ditto.  kmm . ]dq[tm . 
                                       (also) two ewes, Ilāhu,      
(30) [i]lh . gdlt               one cow, the Ilāhūma,      ilh . gdlt] (33) ilhm . gdlt . 
[. ilhm . gdlt . il]           one cow, Ilā[hūma],          il[hm 
(31) [d]qt . ṯkmn .         one ewe, ṯkmn wšnm,      dqt . ṯkm] (34) n . w šnm . 
w . š[nm . dqt]              one ewe,                            dqt . 
(32) [ilt .] bt . dqtm .     [Ilatu/the god/                [ilt . bt] (35) bqtm132 . b nbk . 
b[ nbk . šrp . w]            goddess] of the palace,   š[rp . w . 
                                       (and) two ewes in the  
                                       “source”, as a  
                                       holocaust                            
(33) [šlmm .] kmm .     and as a peace-                šlmm] (36) kmm . gdlt . l 
gdlt . l b[ʿl . ṣpn]           offering], ditto. one        b[ʿl . ṣpn . 
                                       cow to Baʿlu of Ṣapānu,     
(34) d[q]t . l . ṣpn .       one ewe to Ṣapānu, one  dqt] (37)  l ṣpn . gdlt . l[ bʿl] 
gdlt . l[ bʿl]                    cow to [Baʿlu]  
(35) u[g]rt . š . l .          of ugarit, one ram to      (38) ugrt . š l ili[b . ġ    
i[l]ib . ġ[   rt]                  Ilib, one … [to Ati]ratu,   xx . aṯ] (39) rt . 
(36) w [ʿ]ṣrm . l .         and two birds to              w ʿṣrm . l[ ri    . ṯlṯm] (40) 
ridn[ ṯlṯm . pamt]         Ri[, thirty] times               pamt . 

132  volgens ktu3 te lezen als dqtm.
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(37) w [b]t . bʿlt .          and (this in) the temple w bt . [bʿlt . btm] (41) rmm 
bt[m . rmm . w ʿly]      of the ‘lady of the          . w ʿly 
                                       exalted Mansions’:,  
                                       i.e. (in) the ‘sacrificial  
                                       upper place’ of the  
                                       altar.                                     
(38) [m]dbḥt . b . ḫmš   on the fifth (day), (in)    [ mdbḥt . b . ḫmš] (42) bt . 
[. bt . il . ṯql . ks]           the temple of Ilu:              il . ṯq[l . ks 
(39) [p .] kbd . w .         a sterling shekel of          p . kbd] (43) w dbḥ . k[       
db[ḥ . k/p   ]                 silver; and (as an)  
                                       ‘offering’:                           
(40) l . aṯrt . ʿṣrm          a [—- to] Aṯiratu, two     l aṯrt] (44) ʿṣrm . l i[nš . ilm 
[. l inš ilm]                    birds to the ‘di[vine  
                                       people’].                            . 
(41) [ṯ]ṯb . mdbḥ . bʿl .  (and) it will be                ṯṯb . md] (45) bḥ . bʿl . g[dlt 
gd[lt . lbʿl]                    repeated (on) the altar    . l bʿl . ṣpn . 
                                       of Baʿlu: one co[w to  
                                       baʿlu],                                  
(42) dqt . l . ṣpn . w .     one ewe to Ṣapānu,         dqt] (46) l ṣpn . w [dqt . l    
dqt [. lbʿl . ugrt]            and one ewe to [Baʿlu  
                                       of ugarit]                            
(43) ṯn . l . ʿšrm .           twenty-two times [as     ṯn . l ʿš] (47) rm . pam[t . l    
pamt . š[   ]                     a peace-offering?]:                 ] 
(44) š . dd . šmn . gdlt . one ram, one cruet of     (48) š dd šmn [. gdlt . w .  
w . [mlk . brr]               oil (and) one cow.           mlk] (49) brr . 
                                       and the [king],  
                                       purified, shall answer      
(45) rgm . yṯṯb . b .        on the sixth (day):          rg[m . yṯṯb . b ṯdṯ . ṯn d] 
ṯdṯ . ṯn . [dd . šmn]       two [rams and a cr]uet   (50) l šmn . 
                                       of oil in the                         
(46) ʿlyh . gdlt . rgm .    ‘sacrificial upper             ʿl[yh . gdlt . rgm . yṯṯb . 
 yṯṯ[b . mlk . brr]           place’ (and) one cow.      mlk] (51) brr . 
                                       (and) [the king,  
                                       purified, shall answer       
(47) b . š[b]ʿ . ṣbu . špš  on the seventh (day:      b šbʿ [. ṣbu . špš . w ḥl] (52) 
 . w . ḥl ym . ʿ[r]b .       the sun sets and the         yt133 . ʿrb špš 
[š]pš                               day (remains)  
                                       desacralized:                     

133  volgens ktu3 te lezen als ym.
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(48) w[. ḥl]mlk . w [.]   the sun sets and the        [ . w ḥl . mlk . w . b y] (53) 
b . ym . ḥdṯ . ṯn . šm       king (remains) m . ḥdṯ . ṯn šm 
                                       desacralized. and  
                                       on the day of the new  
                                       moon (they shall offer):   
(49) l . [ʿṯtr]t                  two rams to [ . l ʿṯtrt . x]xxtx 
                                       [Aṯiratu/ʿAṯtartu?]  
(50) id[. yd]bḥ . mlk .   at that time, the king  
l . prgl . ṣqrn . b . gg       [will offer a sac]rifice  
                                       to Prgl-ṢQrn on  
                                       the roof,  
(51) ar[b]ʿ . arbʿ . mṯbt where there will be  
. azmr . bh . š . šr[p]      dwellings of branches,  
                                       fo[ur] on one side, four  
                                       on the other: a ram as  
                                       a burnt-offer[ing]  
(52) al[p .] w . š .          a bu[ll] and a ram as  
šlmm . pamt . šbʿ           a peace-offering, to be  
. k lbh                              repeated seven times.  
                                       according to what is in  
                                       his heart   
(53) yr[gm . ]mlk .        the king will sp[eak].  
ṣbu . špš . w . ḥl . mlk     When the sun rises the  
                                       king will be free (of  
                                       cultic obligations)   
(54) w . l[bš]n . ṣpm .   [someone will X] the  
w . mḥ [ pn]h . t[ṯ]ṯbn    ṢPs and someone will  
                                       wi[pe] his [   ]. You will  
                                       take him back  
(55) b . b[t] . w km . iṯ   to [the palace]. and when  
y[šu . l .] šmm . yd[h]   he is there he will [raise  
                                       to] the heavens his hands.  
                                       in the month of Š[…,  (54) b yrḫ . šm[ʿt . a]rbʿt . 
                                       on the fo]urteen ʿš 
                                       th day of the month, (55) rt . yr[tḥṣ . m]lk . brr 
                                       [ the k]ing will w[ash  
                                       himself] clean.  
                                       on the next day: a ram (56) ʿlm . š . š[r]p . l xx . 
                                       as a b[ur]nt-offering for ʿrb . šp 
                                       […]. When the sun sets,    
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                                       the king will be free        (57) š . w ḥl[ . ml]k 
                                       (of further cultic  
                                       obligations).                       
                                       Binuʾ a ͗P[Š] and bs son (58) bn aup[š] w . bs bn 
                                       of hZPḪ : three;              hzpḫ ṯlṯt 
                                       Kôtarumal[ki and]            (59) kṯr ml[k bn ]ytrt ḫmšt . 
                                       Yitrāni; five; Binu             bn gdaḫ tšʿ 
                                       Gaddu ͗aḫi: nine;                  
                                       kl[…]: eight; […]            (60) kl[ xxxxx]yt ṯmnt . 

krwn [   ] 
                                       Mammiya […]; three[…]. (61) xmx[xx]xṣp iry  

[ṯ]lṯt[     ] 
 
 
6.5.2 KTU 1.148 

hieronder is ter oriëntatie de ugaritische tekst weergegeven zoals vermeld 
door ktu3, met een vertaling van g. del olmo lete.134 De hurritische hymne 
in de regels 13-17 en de beschrijving van een ritueel in de regels 18-22 zijn 
niet van belang voor de vraagstelling van dit onderzoek. genoemde regels 
zijn niet in de weergave opgenomen. 

 
KTU 1.148                    Vertaling                           
(1) dbḥ . ṣpn                   sacrifice of Ṣapānu            
[. alp . w š                     [the gods/Ilu of Ṣapānu, 1 head of cattle and 1 

ram?]; 
ilib . alp . w š]               Ilu father,                         1 head of cattle and 1 

ram], 
(2) il . [[l]]alp . w š[      Ilu,                                     1 head of cattle and 1 ram, 
dgn . alp . w š              [Dagānu,                           1 head of cattle and 1 ram, 
bʿl . ṣpn . alp . w š]      Baʿlu of Ṣapānu,               1 head of cattle and 1 

ram], 
(3) bʿlm . alp . w š          Baʿlu,                                 1 head of cattle and 1 ram, 
[ . bʿlm . alp . w š]        [Baʿlu,                                1 head of cattle and 1 

ram], 
(4) bʿlm . alp . w š          Baʿlu,                                 1 head of cattle and 1 ram, 
[ . ]bʿl[m . ]al[p . w š   Baʿlu,                                 1 head of [cattle and 1 ram], 
bʿlm . alp . w ]š            [Baʿlu,                                1 head of cattle and 1 ram], 

134  g. del olmo lete (2014, 103-106). De vertaling kan anders zijn dan de tekst uit ktu3 toestaat. in deze 
gevallen is de reconstructie van de ugaritische tekst door Del olmo lete anders.
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(5) arṣ . w šmm . š         ‘earth and heavens’,      1 ram 
kṯr[t . ]š                         the Kôṯarātu,                    1 ram 
yrḫ[ . š]                          Yarḫu,                                1 ram 
(6) ṣpn . š                       Ṣapānu,                              1 ram 
kṯr . š                             Kôṯaru,                               1 ram 
pdry . š                           Pidrayu,                             1 ram; 
ġrm . w ʿm[q]t . š         ‘Mountains and oceans’,  1 ram, 
(7) aṯrt . š                      Aṯiratu,                              1 ram, 
ʿnt . š                             ʿAnatu,                              1 ram, 
špš . š                             Šapšu,                                 1 ram, 
arṣy . š                           Arṣayu,                              1 ram, 
ʿṯtrt . š                            ʿAṯtartu,                            1 ram, 
(8) ušḫry . š                    Ušḫarayu,                          1 ram; 
il . tʿḏr . bʿl . š               ‘the helper gods of          
                                       Baʿlu’,                                1 ram 
ršp . š .                           Rašpu,                                1 ram, 
ddmš š                            Dadmišu,                            [1 ram], 
(9) pḫr . ilm . š               ‘the assembly of the       
                                       gods’,                                 1 ram 
ym . š                             Yammu,                              1 ram, 
knr . š                            Kināru,                               1 ram, 
alpm . ʿṣrm gdlt             2 heads of cattle, 2 birds,  1 cow 
                                       [in holocaust]                    
(10) w šlmm                  and as a ‘communion’  
                                       offering:                              
ilib . š                             father Ilu                          1 ram, 
il[ . š .]                            I[lu,                                    1 ram], 
dgn . a[l]p                      Dagānu,                             [1 ram], 
ʿbl135 . ṣpn . al[p]           Baʿlu of Ṣapānu,                1 head [of cattle  

{and 1 ram}?] 
(11) bʿlm . kmm             Baʿlu,                                 ditto, 
bʿlm . kmm[                  Baʿlu,                                 ditto, 
b]ʿlm . kmm                 Baʿlu,                                 ditto, 
bʿlm . kmm                    Baʿlu,                                 ditto, 
(12) bʿlm . kmm            Baʿlu,                                 ditto, 
bʿlm . km[m]                 Baʿlu,                                 ditto, 
13-17                              (hurrian tekst)                  
18-22                              [betreft een beschrijving  

135  volgens ktu3 te lezen als bʿl.
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                                       van een ritueel, hier niet  
                                       weergegeven, fvdb]        
(23) il . ḫyr                    (offering to the) gods of  
                                       (the month) Ḫiyyaru:        
ilib . š                              Ilu father,                          1 ram, 
(24) arṣ w šmm . š          ‘earth and heavens’,      1 ram, 
(25) il . š                        Ilu,                                      1 ram, 
kṯrt . š [[alp w š]]          Kôṯarātu,                            1 ram, 
(26) dgn . š                    Dagānu,                             1 ram, 
bʿl . ḫlb alp w š              Baʿlu of Ḫalab,                  1 head of cattle,  

and 1 ram, 
(27) bʿl ṣpn . alp . w . š  Baʿlu of Ṣapānu,                1 head of cattle,  

and 1 ram, 
(28) ṯrṯy . alp . w . š       Ṯarraṯīyu?,                          1 head of cattle,  

and 1 ram, 
(29) yrḫ . š                     Yarḫu,                                1 ram, 
ṣpn . š                            Ṣapānu,                              1 ram, 
(30) kṯr . š                     Kôṯaru,                               1 ram, 
ʿṯtr . š                            ʿAṯtartu,                            1 ram, 
(31) aṯrt . š                    Aṯiratu                               1 ram, 
šgr . w . iṯm š                 Šaggaru and Iṯumu,          1 ram, 
(32) [xx]š[x] . š             [Šap]šu,                             1 ram, 
ršp . idrp . š                    Rašpu of idrp,                    1 ram, 
(33) [xxxxx  ]                 [—-]                                   [1 ram?] 
gšr . š                             [—-],                                  1 ram, 
(34) [xxx ġl]mt . š         [Dadmišu],                         [1 ram], 
                                       [Ġal]matu,                         1 ram, 
(35) [                     ]        [—-]                                   [1 ram?], 
                                       [—-]                                   [1 ram?], 
(36) [                     ]        [—-]                                   [1 ram?], 
                                       [—-]                                   [1 ram?], 
(37) [                     ]        [Ušḫarayu]                         [1 ram?], 
                                       [—-]                                   [1 ram?], 
(38) [    ] knr[ . š     ]      [—-]                                   [1 ram?], 
                                       [ʿAṯtartu,]                          [1 ram?], 
(39) [      ]š .                   [ṯrt],                                    [1 ram?], 
mšr . š[            ]             mdr,                                    1 ram 
(40) [          ]xt š .          [‘the god(s) of the to]wn’,   1 ram, 
il . mx[                  ]        ‘the god—-’,                    [1 ram?], 
(41) [   ]x . w thmt[    ]   ‘Mountains and oceans’, [1 ram?], 
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                                       [Yammu],                           [1 ram?], 
(42) [         ]xmr . š .      [——]                                 1 ram, 
sk[r . š              ]             [——]                                 [1 ram?], 
(43) [il . d]dm . š          [{the gods of} Dad]mima, 1 ram, 
il . lb[n]n š .                   ‘the gods of lebana /    [1 ram?], 
                                       lebanon?’                           
                                       [utḫt],                                 [1 ram?], 
                                       [<Kināru,                           [1 ram?], 
(44) [al]p . w š [.]          [Baʿlu],                               [1 head of cat]tle  

and 1 ram, 
bʿlm al[p . w š]             Baʿlu,                                 1 head [of cattle  

and 1 ram], 
                                       [Baʿlu],                               [1 head of cattle  

and 1 ram], 
(45) [al]p . w[ š]           [Baʿlu],                               1 head of cat[tle]  

and 1 ram. 
 
 
6.5.3 KTU 1.46 

hierbij de tekst van ktu 1.46 met vertaling van D. Pardee.136 
 
1        [      b ym ḥd]ṯ . slḫ . npš . ṯʿ […]ṯ slḪ, a neck as a ṯʿ-sacrifice. 
          w[ ṯn ]kbdm and t[wo] livers (2) [ … ] 
2        [      šl]mm . ṯn šm . w alp . l [dg]n [… ] MM: two rams and a bull for 

[ʿa]natu. 
3                    ]š [ … ] a ram; 
          il š for ʾIlu a ram; 
          bʿl š . for Baʿlu a ram; 
          dgn š for Dagan a ram; 
4        [            ʿṯ]tr . w [.] ʿṯtpl . gdlt . [ … for ʿAṯ]taru and ʿAṯtapal a 

cow; 
          ṣpn . dqt for Ṣapanu a ewe; 
5        [        a]lp [ … a bul]l; 
          ʿnt . gdlt for ʿAnatu a cow. 
          b ṯlṯ mrm on the third day of the month: 

dates 
6        [       i]l š . [ … (for) ʾI]lu a ram; 
          bʿl š . for Baʿlu a ram; 

136  Zie voor de vertaling D. Pardee (2002, 28-29).
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          aṯrt . š . for ʾAṯiratu a ram; 
          ym š . for Yammu a ram; 
          bʿl knp g for Baʿlu-Kanapi a c[ow;] 
7        [dlt        ]gdlt . [ … ] a cow; 
          ṣpn . dqt . šrp . for Ṣapunu a ewe as a burnt-offer-

ing. 
7-8     w šlmm [      a]lp . l bʿl . w aṯrt . and as a peace-offering: (8) [ …  a 

bu]ll for Baʿlu and ʾAṯiratu; 
8-9     ʿṣrm . l inš [ilm . two birds for the Iʾnāšu-(9) [ Iʾlīma.] 
          gdl]t . l bbtm . gdlt . […]t within the temple a cow. 
9-10   ʿrb špš w ḥl [mlk . When the sun set, [the king] will 

be free (of further cultic obliga-
tions). 

          b ar]bʿt . ʿ[š]rt . yrtḥṣ . mlk . brr [on the fo]urt[e]enth day, the king 
will wash himself clean. 

11      [b ym . ml]at . yq[ln ]. ṯn . alpm . [on the day of the full] moon, 
          yrḫ . . two bulls are to ‘fall’ (be felled) for 

Yariḫu. 
11-12 ʿšrt [l bʿl . ṣ]pn . d[q]tm . a feast (12) [for Baʿlu of  
          w [yn]t qrt Ṣa]punu: two e[we]s and a city-

d[ov]e; 
13      [w mtntm . w š . ]l rm[š . ] [and two kidneys and a ram] for 

rM[Š]; 
13-14 kbd . w š [l šlm . a liver and a ram (14) [for Šalimu. 
          kbd . al]p w š . [l] bʿl . ṣpn a liver (of?) a bul]l and a ram for 

Baʿlu of Ṣapunu; 
15      [dqt . l ṣpn . šrp] . [a ewe for Ṣapunu as a burnt-offer-

ing.] 
          w šlmm . kmm and as a peace-offering: the same. 
16      [w b bt . bʿl . ugr]t kb[d]m . w npš [and in the temple of Baʿlu of 

ugarit:] some/two kkD and a 
neck 

17      [ilib . gdlt . [for ʾIluʾibī a cow; 
          il . š . for ʾilu a ram; 
          b]ʿ[l . ]š . for ba]ʿlu a ram; 
17-18 ʿnt . ṣpn [alp w š … šrp] for ʿAnatu of Ṣapunu (18) [a bull 

and a ram . . . as a burnt-offering.] 
19-37 (about 17 lines almost (19′-37′) [ … ] 
          entirely broken)  
38      [ … ]w np[š ——] [ … ] a sno[ut] and a neck[ … ] 
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6.5.4 KTU 1.112 
hieronder wordt de tekst van ktu 1.112 met vertaling van g. del olmo lete 
weergegeven.137 

 
regel tekst vertaling  
1      b yrḫ . ḫy[r . b ym] in the month of [- - - - ]; [on the day] 
2      ḥdṯ . ḫḏrġl . x[xxx ] of the new moon as a sacrifice of ‘ser-

vice’ [they shall offer]: [to the god (?)] 
3      ṯn šm . ḫmnh . w ṯql two rams in the ‘chapel’; and one shekel 
4      ksp . w ṣʿ rgbt . l bʿl[t] of silver and one platter of ‘respect’ to 

the ‘lady (/ladies) of 
5      bht {. }m š ʿṣrm l in[š] the Mansions’; one ram (and) two birds 

to the ‘divine  
6      ilm . w bn mlk w bn[t] people’. and the sons of the king and 

the daughters 
7      mlk . t[[t]]ʿln pamt šbʿ of the king shall go up seven times. 
8      b ṯlṯ . tʿln . ilm b ḫmn on the third (day) the gods shall go up 

to the ‘chapel’. 
9      ʿrb špš w ḥl mlk at sunset the king (shall remain) de-

sacralized. 
10    [b ]šbʿ ym . ḥdṯ . yrtḥṣ on the seventh day of the new 

moon/month the king shall wash 
11    [ml]k . brr . b ṯmnt . iynm (remaining) purified. on the eighth 

(day) as a sacrifice of ‘grief’ (they shall 
offer): 

12    akl . ṯql ksp . w k{b}d (one measure of) grain, one shekel of sil-
ver and one jar 

13    yn . l ʿṯtrt ḫr . b ʿšt of wine to ‘ʿAṯtartu of the tomb(s)’. on 
the 

14    ʿšrh . ṣba špš w ḥ eleventh (day) at sunset the king (shall 
remain) 

15    l mlk . b ṯlṯt deconsecrated. on the thirteenth 
16    ʿšrt . yrt {. } ḥṣ m (day) the king shall wash (remaining) 
17    lk . brr . b arbʿt purified. on the fourteenth 
18    ʿšrt . yrdn . gṯrm (day)             | (/chamber’): the (two) 

Gaṯārami shall go down to the  
19    mṣdh . ṯn šm l gṯrm ‘tower’ two rams to the (tw) Gaṯārami 

(they shall offer) 

137 g. del olmo lete (2014, 202-204).
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20    w rgm . gṯrm yṯṯb and the Gaṯārami shall communicate a 
word 

21    w qdš . yšr . b ḫmš ʿ and the hierodule shall sing. on the  
fifteenth 

22    šrh . šnpt . il š bʿl ṣ (day) as a ‘community’ offering: Ilu, one 
ram; Baʿlu of  

23    pn š . bʿl ugrt š . ṯn[ šm] Ṣapānu, one ram; Baʿlu of ugarit, one 
ram; two (rams) 

24    l aṯrt . ṯn šm . l btbt[ . w l] to aṯiratu; two rams to btbt; and to 
25    ilt mgdl š . w aġt[    ] the gods of the ‘tower’, [——] 
26    w šbʿ . gdlt . w arb[ʿ] and seven cows and fourteen  
27    ʿšrh . dqt . b ṯ[ṯt ʿš] ewes. on the sixteenth 
28    rt š l btbt . w x[      ] (day): one ram to btbt      and [- - - -].  
29    b šbʿt ʿšr[t             ] on the seventeenth (day) [ - - - -] 
30    iln . ṯlṯt[               ] iln, three/thirty[-] [ - - - - -] 
31    pbx[x]xx[          ] [ - - - - - - - - - - - -] 
32    l x[x]ṯdṯ[              ] [ - - - - - - - - - - - -] 
 
 
6.5.5 KTU 1.39 

ter oriëntatie geven we de ugaritische tekst met indeling en vertaling van g. 
del olmo lete.138 

 
regel tekst vertaling 
1      dqt . ṯʿ . one ewe, the ‘hero’; 
        ynt . ṯʿm one dove, the ‘heroes’; 
        dqt . ṯʿm one ewe, the ‘heroes’; 
2      mtntm w kbd . alp . two loins and one bull’s liver 
        š . l il (with) one ram to Ilu; 
3      gdlt . ilhm . one cow, the ‘divine ones’; 
        [[k]]ṯkmn . w šnm dqt ṯkmn w-šnm, one ewe; 
4      ršp . dqt . Rašpu, one ewe, 
        šrp . as a holocaust; 
        w šlmm . and as a peace offering:  
4-5   dqtm [i]lh two ewes, the ‘divine one’; 
        alp w š ilhm . one head of cattle and one ram, the  

‘divine ones’;  

138 g. del olmo lete (2014, 176-178).

Aṯiratu volgens rituele teksten  |  385

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 385



        gdlt . ilhm one cow, the divine ones; 
6      bʿl š . Baʿlu, one ram;  
        aṯrt . š Aṯiratu, one ram; 
        ṯkmn w šnm . š ṯkmn w-šnm, one ram; 
7      ʿnt . š . ʿAnatu, one ram; 
        r[[p]]šp . š Rašpu, one ram; 
7-8   dr il w pḫr bʿl [[x]]gdlt the ‘family of Ilu’ and the ‘assembly of 

Baʿlu’, one cow;  
        šlm . [[š]]gdlt Šalimu, one cow; 
        w b urm . and as ‘a burnt sacrifice’: 
8-9   lb rmṣt . ilhm . bʿlm . a heart (roasted) on embers, the ‘divine 

ones, lords’; 
9-10 dṯt . w kśm . ḫmš ʿšrh . mlun . (as well as) forage and grain, 15 full 

measures. 
        šnpt . ḫṣth as ‘a community sacrifice(?)’ half of it; 
        bʿl . ṣpn š (as well as) Baʿlu of Ṣapānu, one ram; 
11     trṯ š . Tirāṯu, one ram; 
        ilt . m[[x]]gdl . š the ‘goddess of the tower’, one ram; 
        ilt . asrm š the ‘goddess of the captives’, one ram. 
12    w l ll . špš pgr . w ṯrmnm . and in the night of ‘Šapšu of pgr / the  
        bt mlk dead and of the ṯrmnm of / in the 

palace: 
13    il bt . gdlt . the ‘god of the palace’, one cow; 
        ušḫry . gdlt Ušḫarayu, one cow; 
        ym gdlt Yammu, one cow; 
14    bʿl . gdlt . Baʿlu, one cow; 
        yrḫ . gdlt Yarḫu, one cow; 

14-15   [[kṯr]] gdlt . <Kôṯaru>, one cow; 
        ṯrmn . gdlt ṯrmn, one cow; 
        pdry . gdlt Pidrayu, one cow; 

15-16   dqt dqt . Daqitu, one ewe: 
        [[ṯ]]trṯ . dqt Ṯirāṯu, one ewe; 
        [[ršp]]  [š]rp ʿnt . ḫbly . dbḥm . Rašpu (and) ʿAnatu ḫbly, two  

‘sacrifices’; 
17-18   š[p]š pgr [g]dlt . Šapšu of pgr/the dead’, one cow; 

        iltm . ḫnqtm . dqtm the two ḫnqt goddesses, two ewes; 
19    [y]rḫ . kṯy . gdlt . Yarḫu kṯy (kassite) one cow; 
        w l ġlmt [.] š and to Ġalmatu, one ram. 
20    w pamt ṯlṯm . and thirty times 
        w yrdt . [m]dbḥt and at the foot of the altar: 
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21    gdlt . l bʿlt bhtm . one cow to the ‘lady(/ladies) of the 
Mansions’; 

21-22   ʿṣrm l inš ilm two birds to the ‘divine people’. 
 
 
6.5.6 KTU 1.169 

ter oriëntatie is hieronder de ugaritische tekst weergegeven met een vertaling 
van g. del olmo lete.139 

 
regel tekst vertaling 
1       ydy . dbbm . d ġzr[[m .]] . (formulae of) banishment of foul-

mouthed (scorcerers) of youth. 
1-2    tgḫṭk . rg[m] bʿl . - May Baʿlu’s [hand] cast you out, 
         tgḫṭk . w tṣu . may (it) cast you out so that you run 

away 
         lpn . ql . ṯʿy at the voice of the exorcist/officiant 
3       k . qṭr . urbtm . like smoke through a skylight, 
         k bṯn . ʿmdm like a snake through the foot of a wall; 
4       k yʿlm . ẓrh like a mountain-goat towards the sum-

mit, 
         k lbim . skh like a lion towards the den! 
5       ḫṭ . nqh the rod has he prepared, 
         u qrb . ḫṭ the rod, yes, has he approached, 
         tḫṭa . l gbk so that it hurts your body 
6       w tršʿ . l tmntk and harms your complexion! 
6-7    tlḥm . lḥm ẓm You shall eat bread of fasting, 
         tšt . b ḫlṣ . bl . ṣml drink from squeezing blendeed beer or 

dried out draff, 
7-8    b mrmt b miyt in heights, in swamps, 
         b ẓlm . b qdš in (places of) darkness, in (places of) 

taboo! 
8-9    aphm kšpm . dbbm then also, the (other) foul-mouthed sor-

cerers 
         ygrš . ḥrn may Ḥorānu cast out,  
10     ḥbrm . w ġlm . dʿtm the conjurers and the expert lads! 

10-11    lk lẓtm . al . tmk as for you, with severity/scorn may 
you be cast down, 

139  opnieuw geven we de ugaritische tekst weer zoals ktu3 deze geeft. voor de vertaling zie g. del olmo 
lete (2014, 167-168).
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11-12    al . tʿlg lšnk that your tongue may stammer, 
         al . tapq . apq that it seriously may go astray! 

12-13    lbš il . yštk the god who clothed you (had you 
clothed), 

         ʿrm . il . yštk let that god undress you! 
14     l adm . w d . ḫṭm as for any (other) man, yes, let the blan-

disher of the rod 
         l arṣ . zrm to the ground pierce (him) / to hell 

drive (him) away!; 
15     lbn . adm as for any (other) son of man: 
         b anšt . npẓl by an incurable illness (let him be) over-

come! 
16     in . b npš . aṯrt . rbt see, by the life of ʾAṯiratu, the great 

lady, 
16-17    bl bʿrk . l ṯtm without splitting (?) you into two (parts) 

(?) 
17-18    itbnnk [xxx]x[x] i will recognise you …! 

         bt . ubu . al . tbi the house i enter, do you not enter, 
19     [xxxxxxx]x . al tṯbb . riš [———] do not/indeed turn back the 

head (?), 
20     [xxxxxxxx]x rʿtm . kd  
21     [xxxxxxxxx]m . kn . x[x(x)]  
22     [xxxxxxxxxxx]xr[xx ]  

…  
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HOOFDSTUK 7 
Conclusies en vooruitblik 

 
in dit onderzoek zien we dat moederschap als karaktereigenschap van 
aṯiratu in meerdere ugaritische teksten wordt bevestigd. het beeld dat tek-
sten uit ugarit schetsen met betrekking tot aṯiratu’s karaktereigenschap wijs-
heid vertoont geen eenduidig beeld. epitheta, rituele teksten en het plot van 
de kirta-legende1 tonen de godin aṯiratu als een vooraanstaande godin naast 
ilu, en getuigen van haar karaktereigenschap wijsheid. tegelijkertijd laat de 
kirta-legende op het niveau van het verhaal zien hoe aṯiratu’s vooraan-
staande positie en de daarbij horende macht en wijsheid wordt ingeperkt 
door ilu zelf. Deze veranderende positie van aṯiratu binnen de ugaritische 
godenwereld is mogelijk ook terug te vinden in enkele rituele teksten waarin 
aṯiratu niet naast ilu wordt genoemd, maar juist naast baʿlu wordt vermeld. 
Wel moet worden opgemerkt dat ook andere verklaringen van het samen 
voorkomen van baʿlu en aṯiratu mogelijk zijn. 

een verander(en)de positie van aṯiratu binnen de ugaritische godenwereld 
en een wijziging in karaktereigenschappen die behoord zullen hebben tot 
haar zogeheten antropomorfe kern,2 kunnen niet zonder betekenis blijven 
voor een schets van de ugaritische godsdienstgeschiedenis, en evenmin voor 
het beeld dat mede op grond van de ugaritische teksten die spreken over 
aṯiratu wordt geschetst van de godin asjera in oud-israël. 

een enkele opmerking met betrekking tot het vervolg van dit hoofdstuk. 
in paragraaf 7.2 ga ik nader in op de conclusies die in de afzonderlijke hoofd-
stukken van deze studie werden getrokken ten aanzien van aṯiratu’s karak-
tereigenschappen van wijsheid en moederschap in de ugaritische teksten. in 
paragraaf 7.3 ga ik dieper in op enkele vragen die bij mijn onderzoek naar 
voren kwamen, maar in het kader van deze studie niet nader konden worden 
geanalyseerd. Zij lijken boeiende vragen voor verder onderzoek. in paragraaf 
7.3.1 geef ik enkele aanzetten voor verder onderzoek met betrekking tot 
aṯiratu in ugarit. in paragraaf 7.3.2 formuleer ik een aanzet voor een bijdrage 
van deze studie aan de bestudering van de godin asjera binnen de godsdienst 

1 voor het onderscheid tussen de niveaus plot en verhaal binnen narratieve teksten, zie met name para-
graaf 4.2.2.

2 Zie voor een toelichting op het begrip ‘antropomorfe kern’ van een godheid en de relatie daarvan tot 
karaktereigenschappen paragraaf 2.4.4.
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van oud-israël. in paragraaf 7.4 komen we kort terug op de vraag die aan-
vankelijk motiveerde tot het uitvoeren van het huidige onderzoek, namelijk 
hoe om te gaan met voorgegeven voorstellingen van goden binnen een mis-
sionaire context.3 voorafgaand aan deze paragrafen eerst een paragraaf over 
de relatie tussen aṯiratu en asjera. 

 
7.1 AṮIRATU EN ASJERA 

bij beschrijvingen van de godin asjera binnen de godsdienstgeschiedenis van 
israël werd in wisselende mate gebruik gemaakt van gegevens over aṯiratu 
uit ugarit.4 in deze studie hebben we gezien dat ugarit en israël verbonden 
zijn geweest en dat gegevens over aṯiratu in ugarit zeker gebruikt kunnen 
worden bij de invulling van karaktereigenschappen die in oud-israël werden 
toegedacht aan asjera. De visie op de aard van de relatie tussen ugarit en is-
raël hangt samen met de visie op het ontstaan van oud-israël. We hebben 
twee zienswijzen geschetst met betrekking tot het ontstaan van het volk israël 
binnen de grenzen van kanaän. het volk israël wordt gezien als een volk dat 
van buitenaf kanaän is binnengetrokken en er zich heeft gevestigd. Wanneer 
we uitgaan van israël als een van buiten komende etniciteit is er ruimte voor 
beïnvloeding van de oud-israëlitische cultuur door de ugaritische cultuur. 
De geografische en chronologische afstand kan worden overbrugd door de 
relatie van ugarit en israël met fenicië. Met betrekking tot het ontstaan van 
het volk israël binnen het land kanaän wordt tevens de positie verdedigd dat 
het volk ontstaan is uit bevolkingsgroepen die al in kanaän woonachtig 
waren. Wanneer we ervan uitgaan dat israël zelf is ontstaan uit bevolkings-
groepen die al in kanaän woonachtig waren, is de relatie tussen ugarit en is-
raël te verklaren vanuit een gemeenschappelijke culturele identiteit. in 
hoofdstuk twee koos ik op basis van de beschikbare gegevens voor een tus-
senpositie, waarbij israël te zien is als een groep die van buiten kanaän is bin-
nengekomen, en die tevens groepen kanaänieten in zich heeft opgenomen. 
in deze visie benaderen we het begrip etniciteit gedeeltelijk op essentialisti-
sche wijze en gedeeltelijk op constructivistische wijze. over de grootte van 
opgenomen kanaänitische groepen is weinig met zekerheid te zeggen. De 
veronderstelde gemeenschappelijke etniciteit en daarmee verbonden ge-
meenschappelijke cultuur biedt voldoende ruimte om een lijn te trekken van 
aṯiratu naar asjera. Deze vaststelling betekent eveneens dat karaktereigen-
schappen die in ugarit aan aṯiratu werden toegekend gebruikt kunnen wor-

3  voor een nadere beschrijving van en toelichting op deze vraag, zie paragraaf 1.1.
4  Zie paragraaf 1.4. 
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den bij het bepalen van karaktereigenschappen die in israël aan asjera wer-
den toegekend.5 

De gegevens uit de hebreeuwse bijbel met betrekking tot asjera zijn in drie 
groepen op te delen. in de eerste plaats zijn er de teksten die asjera beschrijven 
als cultusvoorwerp bij de inwoners van kanaän in de late bronstijd of vroege 
iJzertijd. het is aannemelijk dat het cultusvoorwerp verbonden is met de 
godin die dezelfde naam draagt. De tekening van asjera als een cultusvoor-
werp van de inwoners van kanaän, past bij de zienswijze van israël als een 
volk dat van buitenaf kanaän binnentrekt. De tweede groep teksten plaatst 
asjera binnen de oud-israëlitische cultus, waar zij als godin op de ‘hoogten’ 
vereerd werd. De nu ontstane situatie kan worden verbonden met een nieuw 
ontstane etniciteit na vermenging van het volk israël met kanaänitische groe-
pen. tenslotte is te wijzen op een derde groep teksten. Zij tekenen asjera als 
godin die door achab en izebel wordt geïntroduceerd in israël en die ook 
haar weg weet te vinden naar Juda. opvallend is dat asjera nu in de hoofd-
steden samaria en Jeruzalem wordt gesitueerd en er in de teksten sprake is 
van verbondenheid met het koningshuis. vanuit godsdiensthistorische oog-
punt kan deze situatie worden gezien als voorbeeld van beïnvloeding.6 

analyse van voorstellingen van enkele goden in diverse geografische gebie-
den en tijdvakken toonde dat sommige karaktereigenschappen bewaard ble-
ven, andere verloren gingen en weer andere werden toegevoegd. als verklaring 
voor de gevonden gegevens kozen we voor de door M.b. hundley geformu-
leerde theorie. in zijn optiek hebben goden een antropomorfe kern en staan de 
aan hen toegedachte karaktereigenschappen dichterbij of verderaf van de an-
tropomorfe kern van de godheid. Dit model bood aanknopingspunten om de 
relatie tussen aṯiratu en asjera nader te onderzoeken. auteurs die uitgingen 
van een relatie tussen aṯiratu en asjera zagen deze in 1) haar vooraanstaande 
positie binnen de ugaritische godenwereld als gevolg van de aan haar toege-
dachte wijsheid, en de invloed die ze daarmee had binnen de godenwereld – 
en daarmee binnen de wereld van mensen – en in 2) haar moederschap. Wan-
neer deze aspecten tot de antropomorfe kern van aṯiratu hebben behoord, is 
het zeer waarschijnlijk dat zij ook kunnen worden aangetroffen bij asjera. om 
te bevestigen dat genoemde aspecten daadwerkelijk tot de antropomorfe kern 
van aṯiratu hebben behoord, namen we aan dat deze aspecten in meerdere 
genres teksten te vinden zullen zijn, en zij tevens onomstreden dienen te zijn.7 
Zowel aṯiratu’s wijsheid als haar moederschap werden nader onderzocht.  

5  Zie voor de relatie tussen ugarit en israël met name paragraaf 2.3.
6  Zie paragraaf 2.5.
7  Zie paragraaf 2.6.
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7.2 AṮIRATU IN DE UGARITISCHE TEKSTEN 
7.2.1 Aṯiratu en wijsheid 

De vooraanstaande positie die aṯiratu binnen de ugaritische godenwereld 
inneemt en handelingen waarbij zij is betrokken, veronderstellen wijsheid als 
een bij haar behorende karaktereigenschap.8 Deze vooraanstaande positie 
binnen de godenwereld is zichtbaar in het epitheton godin (ugaritisch ilt) dat 
epische en mythische teksten aan haar toekennen en dat macht en invloed 
uitdrukt.9 in rituele teksten wordt haar hoge positie duidelijk op momenten 
dat aṯiratu naast ilu genoemd wordt10 en wanneer zij als eerste van een groep 
godinnen wordt vermeld.11  

aṯiratu’s positie is in mythische teksten zichtbaar in haar participatie bij 
belangrijke besluiten binnen de godenwereld. ktu 1.4.iv maakt duidelijk 
dat aṯiratu nauw betrokken is bij de totstandkoming van het paleis van 
baʿlu.12 volgens ktu 1.6 heeft aṯiratu een taak bij het benoemen van een op-
volger op de troon.13 De rituele teksten ktu 1.41 en ktu 1.87 laten zien dat 
aṯiratu was verbonden met legitimatie van het regerende koningshuis.14 
aṯiratu’s taak bij troonsopvolging en continuïteit van het koningshuis geeft 
blijk van haar wijsheid. 

De onderzochte kirta-legende bevestigt op het niveau van het plot het 
beeld van aṯiratu als wijze godin. Zij is nadrukkelijk betrokken bij legitimatie 
en continuïteit van het koningshuis. kirta zoekt haar op tijdens zijn tocht naar 
udumu, waar hij volgens de opdracht die ilu hem gaf, een vrouw moet halen 
die hem nageslacht zal schenken.15 De godin die door kirta zelf wordt opge-
zocht, en daarmee door kirta van betekenis geacht wordt voor de continuïteit 
van zijn koningshuis,16 krijgt echter geen stem wanneer verderop in de ont-
wikkeling van het plot de goden bijeen zijn.17 kirta’s ziekte, die gezien kan 
worden als effect van aṯiratu’s handelen, wordt, zonder aṯiratu daarin te be-
trekken, door ilu zelf genezen.18 het lied van ṯitmanatu en ilḥaʾu dat op drie 
momenten binnen de kirta-legende in gewijzigde vormen wordt ingevoerd 
en waarvan we concludeerden dat de functie ervan binnen het verhaal zowel 

8 Zie ook de literatuurverwijzing in paragraaf 2.6 voetnoot 176.
9 Zie de paragrafen 3.2 en 3.7.1.
10 Zie paragraaf 6.2.2.
11 Zie paragraaf 6.2.3.
12 Zie de paragrafen 3.3.2.3 en 3.7.5.
13 Zie paragraaf 3.7.2.
14 Zie paragraaf 6.2.2.
15 ktu 1.14.iii.48-49.
16 Zie de paragrafen 5.2.3.2 en 5.9.1.
17 Zie met name de paragrafen 5.3.3 en 5.3.6.
18 Zie paragraaf 5.6.4.
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verklarend als bepalend was, vermeldt aṯiratu’s betrokkenheid bij kirta’s 
ziekte niet.19  Jaṣṣibu, van wie nadrukkelijk vermeld wordt dat hij aan 
aṯiratu’s borst gevoed werd, komt in opstand tegen zijn vader en blijkt aan 
het eind van de legende vervloekt te zijn.20 De enig overgebleven troonsop-
volgster is de dochter die blijkens de zegen van ilu het eerstgeboorterecht 
ontvangt.  

op het niveau van het verhaal schetst de kirta-legende aṯiratu’s invloed 
als minder groot dan op grond van haar epitheton godin (ugaritisch ilt), haar 
vermelding naast ilu, en haar betrokkenheid bij de legitimatie en continuïteit 
van het koningshuis, gedacht kan worden.21 Wanneer juist wijsheid hoorde 
bij haar status en taak, wordt ook deze in de kirta-legende sterk ingeperkt. 
De vraag is hoe deze kritische lijn ten aanzien van aṯiratu’s positie en wijs-
heid binnen de kirta-legende zich verhoudt tot de lijn in andere teksten 
waarin zij nadrukkelijk als een hoge en wijze godin wordt getekend. beant-
woording van deze vraag valt buiten het kader van deze studie. Wel zullen 
we in paragraaf 7.3.1 enkele mogelijke verklaringen benoemen. Zij vormen 
echter niet meer dan aanzetten voor nader onderzoek. 

De geconstateerde spanning is wel een intrigerend gegeven wanneer we 
nadenken over continuïteit of discontinuïteit van aṯiratu’s karaktereigen-
schappen in asjera in oud-israël. op grond van de verhaalanalyse van de 
kirta-legende blijkt wijsheid als behorend bij de antropomorfe kern van de 
godin aṯiratu te worden bekritiseerd. aangezien er geen jongere teksten uit 
ugarit bekend zijn die over aṯiratu verhalen, kan niet worden vastgesteld of 
de kritische lijn ten aanzien van aṯiratu’s karaktereigenschap van wijsheid is 
doorgetrokken. 

 
7.2.2 Aṯiratu en moederschap 

het moederschap22 komt in de epitheta in ieder geval naar voren in de epi-
theta schepster van de goden (ugaritisch: qnyt ilm),23 moeder van de goden (uga-
ritisch: um ilm) en mogelijk in heilige of Qudsju (ugaritisch: qdš).24 De epische 
tekst ktu 1.15.ii.25-28 beschrijft Jaṣṣibu als degene die de melk van aṯiratu 
drinkt, en laat zien dat moederschap als een karaktereigenschap van aṯiratu 
werd gezien.25  

19 Zie paragraaf 5.9.3.2.
20 Zie de paragrafen 5.3.4 en 5.7.4.
21 Zie voor de tekening van aṯiratu op het niveau van het verhaal paragraaf 5.9.3.2.
22 Zoals aangegeven in paragraaf 2.6 zie ik het woord ‘moederschap’ als een verzamelterm waaronder 
aspecten vallen als vruchtbaarheid, procreatie, voeding, zorgzaamheid en gezag.

23 Zie paragraaf 3.4.
24 Zie de paragrafen 3.5 en 3.6.
25 Zie de paragrafen 5.3.2 en 5.3.4.
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De rituele teksten ktu 1.41 en ktu 1.87 kennen aṯiratu een uitgesproken 
positie toe bij offerhandelingen die ten gunste van het ugaritisch nieuwjaars-
feest werden uitgevoerd. De relatie tussen het ugaritisch nieuwjaarsfeest en 
het welzijn van het koningshuis maakt het aannemelijk te veronderstellen dat 
het koningshuis gunsten verwachtte van de kant van aṯiratu, of haar voor 
ontvangen gunsten bedankte.26 haar bijdrage aan het welzijn van het ko-
ningshuis kan in het licht van de mythische baʿlu-tekst en de epische kirta-
legende gezocht worden in legitimatie en continuïteit van het koningshuis, 
waarbij ik ten aanzien van de kirta-legende opmerk dat aṯiratu’s verbonden-
heid bij het koningshuis slechts voor het niveau van het plot kan worden be-
vestigd. De continuïteit van het koningshuis kan verbonden worden met het 
verkrijgen van een troonsopvolger. Deze betrokkenheid van aṯiratu bij de 
continuïteit van het koningshuis past bij haar moederschap. haar relatie met 
het koningshuis blijkt mogelijk ook uit ktu 1.39. Deze betrokkenheid is 
slechts aan te nemen wanneer we ktu 1.39 op grond van tekstuele overeen-
komsten plaatsen naast ktu 1.41 en ktu 1.87.27 ktu 1.39 ontbeert een indi-
catie van tijd waarop de offers gebracht dienen te worden. Mede hierdoor is 
het lastiger dan bij ktu 1.41 en ktu 1.87 om de aard van de rol van aṯiratu 
ten aanzien van het koningshuis nader te definiëren op grond van de in ktu 
1.39 voorgeschreven rituelen.  

bij de bespreking van ktu 1.169 werden twee interpretatielijnen weerge-
geven.28 De tekst laat de mogelijkheid open dat aṯiratu genoemd wordt als 
genezende godin, waarbij genezing gezien werd als herschepping. ander-
zijds is het evengoed mogelijk de vermelding van aṯiratu hier te zien als ge-
tuige van haar kennis en macht om demonen weg te houden bij mensen. 
Wanneer moederschap wordt verbonden met zorgzaamheid ten aanzien van 
nageslacht, dat zowel het genezen van ziekten als het beschermen tegen de-
monen omhelst, mogen we concluderen dat het moederschap als karakterei-
genschap van aṯiratu door ktu 1.169 wordt bevestigd. het resultaat van een 
keuze voor één van beide genoemde interpretatielijnen ten aanzien van de 
vermelding van aṯiratu in ktu 1.169 is van minder belang. het moederschap 
als karaktereigenschap van aṯiratu komt immers in beide lijnen naar voren. 

 

26 Zie paragraaf 6.2.2.
27 Zie paragraaf 6.2.6.
28 Zie paragraaf 6.3.1.
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7.3 VOORUITBLIK 
7.3.1 Aṯiratu in Ugarit 

Meerdere verklaringen zijn denkbaar voor de tegenstrijdigheden met betrek-
king tot karaktereigenschappen die in de ugaritische teksten aan aṯiratu wer-
den toegeschreven. haar vooraanstaande positie veronderstelt wijsheid als 
een van haar karaktereigenschappen. haar vooraanstaande positie en wijs-
heid wordt in de teksten zowel bevestigd, alsook onder kritiek gesteld ten 
gunste van ilu. Deze spanning kan een natuurlijk gegeven zijn binnen een 
polytheïstische godenwereld waarbinnen goden een zekere vrijheid genieten 
om zich te ontwikkelen en interactie hebben met elkaar, en waarbinnen de 
eigenheid van de goden telkens opnieuw dient te worden vastgesteld.29 

in het derde en tweede millennium v.chr. is volgens h.J. Marsman en J.g. 
Westenholz een breed proces waar te nemen van marginalisatie van godinnen 
ten gunste van mannelijke goden. hoewel een enkele uitzondering te noemen 
is, worden vele godinnen nu voornamelijk gezien als ‘partner van’. het 
machtsgebied van godinnen wordt ingeperkt tot reproductie, vruchtbaarheid 
en seksualiteit.30 Moederschap blijft een belangrijke karaktereigenschap van 
godinnen. een dergelijk breed voorkomend proces kan niet bevredigend wor-
den toegeschreven aan spontane ontwikkelingen in relaties binnen de goden-
wereld. De krachten achter en motieven van deze ontwikkeling binnen ugarit 
kunnen in toekomstig onderzoek in kaart worden gebracht. een dergelijk on-
derzoek draagt bij aan een beter begrip van de invloed van maatschappelijke, 
sociale en politieke ontwikkelingen op de godsdienstontwikkeling binnen 
ugarit.31 

29 Zie ook o. loretz die in de ugaritische teksten de vraag waarneemt door welke prestaties de ene god-
heid zich van de andere onderscheidt. o. loretz (2002, 81).

30 Zie h.J. Marsman (2003, 193-195) en J.g. Westenholz (2013, 132-135).
31 een aanzet voor een onderzoek naar de relatie tussen godsdienst en status van vrouwen in ugarit en 

israël biedt h.J. Marsman. Marsman zelf concludeert dat zowel de literaire als niet-literaire teksten 
(zoals brieven) elkaar niet tegenspreken wanneer het gaat om de positie van de vrouw. hoewel ook 
ugarit een patriarchale samenleving kende, hadden vrouwen hun rechten en zekere vrijheden. Met 
name de koningin(-moeder) bekleedde een belangrijke positie. Marsman gaat uit van een correlatie 
tussen de wereld der mensen en die der goden.  
op grond van de door Marsman veronderstelde correlatie mag men ervan uitgaan dat aṯiratu een be-
langrijke positie bekleedde binnen de godenwereld.  De huidige studie laat echter zien dat aṯiratu’s 
vooraanstaande positie binnen de godenwereld wordt afgezwakt in de kirta-legende. Mogelijk is dit 
een voorbeeld van wat Marsman zelf een ‘desideratum of an author with an androcentric range of 
thoughts’ noemt. Wanneer ‘auteur’ in de opvatting van Marsman ook een groep mensen binnen een 
samenleving kan zijn, zou haar opmerking van toepassing kunnen zijn op de afzwakking van aṯiratu’s 
positie binnen de godenwereld zoals die zichtbaar wordt in de kirta-legende. verdere studies zullen 
een mogelijke correlatie tussen de positie van vrouwen en die van godinnen en de deviaties hierop 
nader in kaart kunnen brengen. 
Zie h.J. Marsman (2003, 45-46, 690-699).

Conclusies en vooruitblik  |  395

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 395



in hoofdstuk 6 constateerden we dat enkele gedeelten van rituele teksten 
een wijziging lieten zien in de structuur van de zinsopbouw.32 het viel op dat 
deze grammaticale wijziging samen kan gaan met een vaste volgorde in de 
vermelding van goden. We troffen deze wijziging met name aan in ktu 1.39, 
ktu 1.41 en ktu 1.87. Deze wijziging in grammaticale structuur met een 
vaststaande volgorde in de vermelding van de goden binnen één tekst kan 
een aanwijzing zijn van zijn redactieproces. Mogelijk is de tekst samengesteld 
uit meerdere teksten. Wanneer we postuleren dat zowel ktu 1.41 en ktu 
1.87 een compilatie bevatten van teksten uit verschillende perioden uit de 
godsdienstgeschiedenis van ugarit, kunnen zij veranderingen in de goden-
wereld reflecteren.33 De vermelding van aṯiratu verbonden met ilu (ktu 
1.41.35 en 40; ktu 1.87.38-39 en 42-43) toont sterke overeenkomst met de go-
denwereld zoals deze in de mythische en epische teksten wordt getekend. 
Daarbij wijzen we erop dat er binnen de kirta-legende een spanning bestaat 
tussen datgene wat over aṯiratu wordt gezegd op het niveau van het plot en 
dat wat over haar wordt gecommuniceerd op het niveau van het verhaal.34 
De vermelding van aṯiratu naast baʿlu (ktu 1.39.6, ktu 1.41.15 en ktu 
1.87.16) wijst mogelijk op een wijziging in de godenwereld, waarbij het voor-
stelbaar is de combinatie van aṯiratu met baʿlu te relateren aan een rijzende 
positie voor baʿlu binnen de ugaritische godenwereld.35 De vermelding kan 
evenzeer een verander(en)de positie van aṯiratu binnen de ugaritische go-
denwereld beschrijven.  

onderzoek naar een redactieproces van rituele teksten – mede op grond 
van grammaticale constructies – kan helpen ontwikkelingen binnen rituelen 
en posities van goden binnen de ugaritische godenwereld in kaart te brengen. 
een mogelijk alternatieve verklaring voor de afwijkende grammaticale vorm 
in combinatie met een vaststaande volgorde in de vermelding van de goden 
kan gezocht worden in incorporatie van rituelen of rituele elementen binnen 
andere rituelen, waarbij de volgorde van vermelding van de goden afhanke-
lijk is van het ritueel. nader onderzoek naar de herkomst en betekenis van 
deze vaststaande teksten binnen een grotere rituele tekst is nodig, en zal mo-
gelijk ontwikkelingen binnen de ugaritische godenwereld aan het licht bren-
gen. 

32 Zie de paragrafen 6.2.2, 6.2.6 en 6.2.7.
33 een diachrone lezing van teksten uit ugarit is binnen de huidige stand van onderzoek nog uiterst ge-
compliceerd. het is te hopen dat toekomstig onderzoek criteria voor diachrone lezing van de teksten 
kan vaststellen. Zie ook J. lam en D. Pardee (2012).

34 Zie de paragrafen 5.9 en 5.10.
35 Zie a.s. kapelrud (1980). Deze visie wordt bestreden door onder anderen P.J. van Zijl (1972, 324-425), 

c.e. l’heureux (1979, 227) en n. Wyatt (1999, 542-543, 544-545).
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7.3.2 Asjera in Oud-Israël 
De gemeenschappelijke etniciteit, deels in essentialistische en deels in con-
structivistische betekenis, van ugarit en israël vormt de basis op grond waar-
van een lijn kan worden getrokken van aṯiratu in ugarit naar asjera in 
oud-israël.  

De analyse van de ugaritische teksten met betrekking tot wijsheid als ka-
raktereigenschap van aṯiratu liet een gecompliceerd beeld zien. in paragraaf 
7.3.2.1 zullen we enkele opmerkingen maken over asjera’s hoge positie – en 
daarmee verbonden haar wijsheid – binnen de hebreeuwse bijbel.  

ugaritische teksten laten zien dat het moederschap in diverse teksten op 
meerdere wijzen wordt getekend. vastgesteld kan worden dat het moeder-
schap tot de antropomorfe kern van aṯiratu heeft behoord. Deze conclusie 
maakt het aannemelijk dat het moederaspect als karaktereigenschap ook bij 
asjera aanwezig zal zijn geweest. in paragraaf 7.3.2.2 bespreken we kort en-
kele aanwijzingen uit oud-israël waaruit kan worden afgeleid dat het moe-
derschap eveneens een karaktereigenschap was van asjera in oud-israël.  

ten slotte zullen we in paragraaf 7.3.2.3 de lijnen uit de paragrafen 7.3.2.1 
en 7.3.2.2 met elkaar verbinden. De combinatie van deze gegevens zal leiden 
tot een godsdiensthistorische vraagstelling voor verder onderzoek naar de 
godin asjera in israël.36 

 
7.3.2.1      Asjera en wijsheid 

in paragraaf 2.5 zagen we dat een lijn getrokken kan worden van aṯiratu naar 
asjera, die zichtbaar wordt in haar verering als godin in samaria en Jeruza-
lem. De vermelding van haar verering in samaria en Jeruzalem, de band met 
koning achab (1 koningen 16.33 en 1 koningen 18-19) en de Judese koning 
Manasse (2 koningen 21.3,7) leggen een nadrukkelijke verbinding tussen as-
jera en het koningshuis. Deze band kan begrepen worden in het licht van de 
verbondenheid van aṯiratu met het koningshuis in ugarit.37 De betrokken-
heid van asjera bij het koningshuis van israël en Juda kunnen we ons voor-
stellen als zorg voor het koningshuis en nageslacht, waarmee haar 
moederschap als karaktereigenschap wordt getekend. tegelijkertijd is het mo-
gelijk haar betrokkenheid te verklaren uit wijsheid als karaktereigenschap 
van asjera. als wijze godin is zij mogelijk betrokken bij het benoemen van 

36 in het kader van deze studie is het niet noodzakelijk nader in te gaan op de inscripties die gevonden 
zijn in kuntillet ʿajrud en hirbet el-Qom, waarin asjera volgens sommige studies wel, en volgens an-
dere niet wordt vermeld. voor enkele recente studies over deze inscripties, verwijs ik naar s.b. Parker 
(2006), M.s. smith (2011), Z. Meshel (2012), b.a. levine (2014), É. Puech (2014), É. Puech (2015), r. tho-
mas (2016) en r. thomas (2017).

37 Zie de paragrafen 7.2.1 en 7.2.2.
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een troonsopvolger. De wijze waarop asjera betrokken is bij de benoeming 
van een troonsopvolger in israël en Juda kan binnen de huidige stand van 
onderzoek niet nader worden gereconstrueerd.38 Wel constateer ik een paral-
lellisme in de benoeming van een opvolger in de godenwereld in ugarit en 
die van een koning in israël en Juda. koningin bathseba wendt haar invloed 
aan om haar zoon salomo op de troon van zijn vader David te krijgen.39 Daar-
naast is het opvallend dat de koningin-moeder in israël en Juda in de he-
breeuwse bijbel wordt verbonden met verering van asjera.40 

Meerdere auteurs zien de wijsheid in spreuken 1 tot en met 9 en Job 28 als 
een gepersonifieerde figuur, een godheid of een hypostase van een godheid. 
een gedetailleerde expositie en evaluatie van deze visies valt buiten de opzet 
van deze studie.41 binnen het kader van deze studie merken we wel op dat 
de meeste auteurs deze teksten als relatief jong beschouwen. spreuken 1 tot 
en met 9 wordt gedateerd in de periode tussen de late koningentijd en de 
vroege post-exilische periode.42 het boek Job wordt door de meeste auteurs 

38 s. ackerman ziet de koningin-moeder als aardse representant van de godin asjera. als representant 
van asjera treedt zij sterk op de voorgrond bij de benoeming van haar zoon als troonsopvolger. acker-
man verklaart deze functie van de koningin-moeder vanuit met name de Judese koningsideologie, 
waarbinnen de koning als zoon van JhWh kon worden aangesproken. Wanneer JhWh gezien werd als 
vader van de koning, is het voorstelbaar dat asjera als zijn hemelse moeder werd voorgesteld.  
ackermans verklaring voor de betrokkenheid van de koningin-moeder bij de benoeming van een 
troonsopvolger is niet overtuigend. voor zover mij bekend zou de koningin-moeder de enige persoon 
in israël en Juda zijn die als aardse representant werd gezien van een van de goden. verder is acker-
mans interpretatie van de Judese koningsideologie omstreden. De voorstelling van de koning als zoon 
van JhWh kan evenzeer wijzen op een adoptie van de koning als zijn zoon op diens kroningsdag. Zo 
r. Müller (2017, 200-202). 
Wel constateer ik met s. ackerman dat de functie van de koningin-moeder in israël bij de benoeming van 
een troonsopvolger gelijkenis vertoont met de functie van aṯiratu bij de benoeming van een troonsopvolger 
voor baʿlu (ktu 1.6.i). een overeenkomst in functie kan echter zonder nadere bewijsvoering niet gebruikt 
worden om in de koningin-moeder in israël en Juda een aardse representant te zien van asjera. 
Zie s. ackerman (1993) en (2003, 459-461).

39 Zie ook M. stol (2016, 527-529). 
Mogelijk hebben ook de koningin-moeders nechusta (2 koningen 24.9) en chamutal (2 koningen 24.18) 
hun invloed doen gelden bij de troonsopvolging. van geen van beide koninginnen wordt nadrukkelijk 
gezegd dat ze daadwerkelijk de troonsopvolging beïnvloedden. De veronderstelling dat ze wel bij de 
troonsopvolging betrokken waren verklaart hun vermelding in de tekst, en past bij het beeld van het 
oude nabije oosten, waar de rang van een vrouw van belang kon zijn voor de kansen van haar zoon 
op de troon. Zie e.k. solvang (2003, 48, 77). De rol van de koningin-moeder wordt binnen de he-
breeuwse bijbel mogelijk aangeduid in ezechiël 19:10-11, hoewel W. Zimmerli en l.c. allen in het 
woord ‘moeder’ een metafoor voor het koningshuis zien. in deze zelfde lijn interpreteert M. Dijkstra 
‘moeder’ als  een verwijzing naar Juda en Jeruzalem, die in dit lied tevens de betekenis van ‘stamboom 
van de Judeese koningsdynastie’ krijgt. b. Maarsingh vat ‘moeder’ op als aanduiding van het ‘volk 
van god’. 
Zie W. Zimmerli (1969a, 429), l.c. allen (1994, 289), M. Dijkstra (1986, 190) en b. Maarsingh (1988, 74).

40 Zie ook paragraaf 1.4.1.
41 voor een beperkt overzicht van verdedigers van de verschillende voorstellen, zie de besprekingen van 

r.e. Murphy (1995) en J.M. hadley (1995). J. van oorschot meent dat de tekst van Job 28 geen aanlei-
ding geeft om wijsheid te zien als personificatie of hypostase. Zie J. van oorschot (1994, 188).
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gesitueerd tussen de zevende en tweede eeuw v.chr., waarbij de meerderheid 
lijkt te opteren voor de vroege post-exilische periode.43 Dateringen van spreu-
ken 1 tot en met 9 en Job 28 staan een relatie tussen de wijsheid uit deze tek-
sten, en wijsheid als verbonden met asjera toe, al kan zij tot op heden niet 
als bewezen worden beschouwd.44  

Wanneer men wijsheid in de hebreeuwse bijbel en de boeken Jezus sirach 
en baruch relateert aan asjera, of haar verdwijning uit de godsdienst van is-
raël,45 zal men de aard en betekenis van de wijsheid uit de genoemde geschrif-
ten dienen te verbinden met de wijsheid zoals deze verbonden was met 
asjera. in de huidige paragraaf hebben we de wijsheid verbonden met asjera 
nader omschreven. Wanneer de conclusie van r.e. Murphy dat wijsheid in 
de hebreeuwse bijbel en de geschriften Jezus sirach en baruch het karakter 
van een kameleon heeft,46 zal de couleur locale van de specifieke teksten zeer 
nadrukkelijk moeten worden verdisconteerd, en rekening worden gehouden 
met ontwikkeling van het concept wijsheid binnen de tijdsperiode die de ge-
noemde boeken omvat. nader onderzoek zal een relatie tussen de wijsheid 
van asjera en de wijsheid in de boeken Job, spreuken, Jezus sirach en baruch 
kunnen bevestigen of ontkennen. 

 
7.3.2.2      Asjera en moederschap 

in ugarit en kanaän zijn vrouwelijke antropomorfe figurines gevonden, af-
komstig uit de late bronstijd of de vroege iJzertijd.47 Deze figurines behoren 

42 J.M. hadley gaat uit van een vroeg-exilische periode, anderen spreken van de periode vanaf de Persi-
sche tot het begin van de hellenistische tijd. J.M. hadley (1995), a. Mihăilă (2013, 73).

43 J.M. hadley (1995). De verhouding van Job 28 tot de rest van het boek is niet helder. a. van selms geeft 
de mogelijkheid aan Job 28 te beschouwen als een afzonderlijk gedicht dat door de schrijver van het 
boek Job kan zijn geschreven en later is ingevoegd in het grotere geheel van het boek Job. D.J.a. clines 
oppert voor Job 28 de mogelijkheid van dislocatie binnen het boek. s.c. Jones meent dat Job 28 een 
duidelijke functie heeft bij de opbouw van het boek Job. in zijn visie is Job 28 niet los van het boek Job 
te zien, en is er geen sprake van dislocatie. Zie a. van selms (1983, 71), D.J.a. clines (1989, lix), en s.c. 
Jones (2009, 241-244). voor verschillende theorieën over het ontstaan en de wordingsgeschiedenis van 
het boek Job, zie J. van oorschot (2007).

44 a. Mihăilă meent dat de relatie tussen wijsheid in spreuken 8.22-31 en een wijsheidsgodin op niet meer 
dan speculatie berust. het bestaan van een wijsheidsgodin is in israël/Juda nog niet aangetoond. a 
Mihăilă (2013, 80). b.k. Zabán ziet in de wijsheid in spreuken vooral een personificatie van de wijze 
en diens onderwijs. b.k. Zabán (2012, 172).

45 J.M. hadley ziet de opkomst van de wijsheid in de israëlitische literatuur als compensatie voor het 
verdwijnen van de godin asjera uit de godsdienst van israël, of haar geleidelijke assimilatie aan JhWh. 
Zie J.M. hadley (1995, 243).

46 Zie r.e. Murphy (1995, 231).
47 Zie voor publicaties van enkele van de figurines uit de late bronstijd onder anderen o. keel en chr. 

uehlinger (1998, 97-108), M. Mussberg (2004), r. kletter et.al. (2010), s. schroer (2011, 282-286) en M. 
oeming et al. (2016). voor een afbeelding van een figurine uit ugarit, zie M. Yon (2006, 154), die de fi-
gurine overigens identificeert als aštarte. voor een naakte vrouwenfiguur op een hanger uit ugarit, 
zie M. Yon (2006, 166). 
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tot de zogeheten plaquettefigurines of rond gemodelleerde figurines. tussen 
de plaquettefigurines en de rond gemodelleerde figurines is geen chronolo-
gisch of functioneel verschil te constateren.48 De figurines tonen een vrou-
wenfiguur met een geprononceerde schaamstreek en geaccentueerde 
borsten.49 De vrouwenfiguur op de plaquettes houdt haar handen in verschil-
lende posities.50 De armen en handen kunnen langs het lichaam naar beneden 
hangen, de onderbuik bedekken, of de borsten ondersteunen.  

hoewel interpretatie van iconografie uit het oude nabije oosten omgeven 
is met onzekerheden en – als gezegd – niet tot de doelstelling van dit onder-
zoek behoort,51 lijkt het toch van belang enkele opmerkingen te maken met 
betrekking tot de voorstelling van deze vrouwenfiguur. Daarmee schets ik 
een breder beeld van de cultuur waarbinnen de teksten hun plaats hebben 
gehad.52 in de eerste plaats vallen de borsten van de figurines nadrukkelijk 

48 Zie M. Mussberg (2004, 570). Mussberg komt tot deze conclusie op grond van zes gevonden exemplaren 
bij het survey-onderzoek van het Manasse gebergte. hoewel deze vondst relatief klein is, mag haar 
conclusie worden geëxtrapoleerd naar het gebied kanaän, zolang geen informatie beschikbaar is die 
het tegendeel bewijst. c. Meyers meent echter wel dat er een duidelijk verschil is tussen de figurines 
uit de late bronstijd of vroege iJzertijd en de Judese pilaarfigurines. Zij wijst nadrukkelijk op het verschil 
in gebruikt materiaal. Meyers wijst erop dat de figurines uit de late bronstijd en vroege iJzertijd van 
beter en duurder materiaal zijn gemaakt dan de latere pilaarfigurines. Daarnaast wijst zij op het ont-
breken van een verbinding tussen de eerdere en latere figurines. Zie c. Meyers (2007, 123-124). 
hoewel vragen over de relatie tussen beide figurines gesteld kunnen worden, meen ik dat zolang het 
tegendeel niet is bewezen, uitgegaan mag worden van eenzelfde functie en identiteit voor beide typen 
figurines. Met name de iconografische overeenkomsten wijzen sterk in deze richting.

49 voor vergelijkbare antropomorfe vrouwelijke figurines van zowel het plaquette-type als het rond ge-
modelleerde type uit umm el-Marra (syrië) uit de late bronstijd, zie a. Petty (2006). Petty komt tot de 
conclusie dat de figurines magische voorwerpen zijn geweest die een rol vervulden binnen de huis-
godsdienst, al geeft ze aan dat de figurines uit de midden bronstijd ook als vertegenwoordiging van 
de godin ishtar-astarte kunnen worden gezien. Zie a. Petty (2006, 62-63).

50 naast aandacht te schenken aan naaktheid en positie van de handen/armen, kan ook gelet worden op 
de diverse haardrachten. in deze studie beperken we ons tot de iconografische aspecten van naaktheid 
en positie van handen/armen. Deze aspecten zijn behulpzaam bij het vaststellen van de identiteit van 
de figurine. haardracht is, voor zover mij bekend, niet een onderscheidend kenmerk van de figurine 
dat van invloed is op de vaststelling van haar identiteit. Zie voor een bespreking van enkele haardrach-
ten van de figurine i. cornelius (2007).

51 Zie paragraaf 1.2. omdat bestudering van het iconografisch materiaal niet tot de doelstelling van dit 
onderzoek behoort, bied ik geen eigen interpretatie van het iconografisch bestand dat ik hier noem, 
maar neem interpretaties van anderen over. verantwoording van de door mij overgenomen interpre-
taties is te vinden in de literatuur waarnaar ik verwijs.

52 i.J. de hulster merkt op dat om een cultuur uit het verleden te begrijpen het nodig is zoveel mogelijk 
data te gebruiken om deze cultuur te reconstrueren. Woorden en beelden vullen elkaar aan. Zie i.J. de 
hulster (2007, 166). in deze paragraaf waarin vooruit wordt gekeken naar mogelijkheden voor toe-
komstig onderzoek, is het niet de plaats uitgebreid in te gaan op de relatie tussen tekst en iconografie. 
ik sluit me aan bij i.J. de hulster wanneer hij opmerkt dat teksten en afbeeldingen gezien kunnen wor-
den als menselijke expressies en dat daardoor cultuur genomen kan worden als vertrekpunt om tot 
een wederzijdse verheldering van tekst en afbeelding/beeld binnen hun historische inbedding te 
komen. Dit uitgangspunt vertaalt zich in het belang dat De hulster voor zijn iconografische exegese 
van bijbelteksten toekent aan historisch onderzoek, archeologisch-sociologisch onderzoek en verbeel-
ding. in vervolgonderzoek naar moederschap als karaktereigenschap van asjera, zullen deze onder-
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op. Meerdere figurines tonen vrouwen die hun borsten met hun handen on-
dersteunen of mogelijk ook presenteren. borsten in de iconografie van het 
oude nabije oosten kunnen zowel aan erotiek als aan voeding worden ge-
relateerd.53 Daarnaast valt de nadruk op de schaamstreek op. o. keel en s. 
schroer menen dat het afbeelden van de schaamstreek zowel vrouwelijke 
macht kan weergeven, alsook mannelijke opwinding kan bedoelen.54 Wan-
neer handen in de richting van de schaamstreek wijzen, gaan keel en schroer 
ervan uit dat de figurines zijn te duiden als wens of gebed om een voorspoe-
dige zwangerschap. Juist bij deze laatste groep figurines staat zwangerschap 
of zwanger worden op de voorgrond.55  

De identiteit van de afgebeelde vrouwenfiguren is op grond van de icono-
grafie moeilijk te definiëren. Meerdere cilinderzegels uit de drieëntwintigste 
tot de vijftiende eeuw v.chr. in het oude nabije oosten tonen een naakte 
godin.56 het ontbreken van attributen die duidelijk maken dat de figurine een 
godin voorstelt, hoeft niet te betekenen dat zij geen godin representeert. het 
is mogelijk dat binnen het oude nabije oosten geen distinctief attribuut 
hoefde te worden weergegeven om te beseffen dat de figurine een godin weer-
gaf. enkele van de plaquette figurines tonen dezelfde vrouwenfiguur tegen 
de achtergrond van een bouwconstructie die zeer waarschijnlijk een heiligdom 
voorstelt. het is op grond van de iconografie aannemelijk dat de vrouwenfi-
guur een godin betreft.57 identificatie van deze godin met één van de godinnen 
bekend uit oud-oosterse teksten is gecompliceerd. er is geen plaquette figurine 
bekend waarop ook de naam van de godin genoemd wordt.  

in de iJzertijd ii komen in Juda vooral antropomorfe vrouwelijke pilaarfigu-
rines voor. in tegenstelling tot vrouwelijke figurines uit de late bronstijd is bij 
de pilaarfigurine geen schaamstreek uitgebeeld. Wel zijn de borsten sterk bena-

zoeksvelden zeker nader moeten worden uitgewerkt. Zie i.J. de hulster (2007, 247-255).
53 Zie o. keel en s. schroer (2004, 28), en s. schroer (2011, 51, 61-62). volgens P. Merlo benadrukken bor-
sten het moederlijke en voedende aspect. Zie P. Merlo (2010, 7).

54 Zie o. keel en s. schroer (2004, 30).
55 Zie o. keel en s. schroer (2004, 28-29)
56 Zie chr. uehlinger (1998-2001, 61).
57 Zie o. keel en chr. uehlinger (1998, 97-108). r. schmitt meent dat het ontbreken van goddelijke attri-
buten aantoont dat de figurines juist niet een godin kunnen representeren. hij wijst verder op concubine 
figurines uit egypte en op egyptische magische teksten. De concubine figurines hebben ten doel vrucht-
baarheid op te wekken. De teksten laten zien dat de figurines gebruikt kunnen worden als magische 
middelen om zwangerschap en geboorte te ondersteunen. De vrouwelijke figurines uit israël en Juda 
hebben in zijn optiek, afhankelijk van de context waarin ze worden aangetroffen, een votieve, symbo-
lische of magische functie. Zie r. schmitt (2012, 64). Mijns inziens gaat schmitt te snel voorbij aan pla-
quette figurines waarop wel degelijke een mogelijke constructie op de achtergrond te vinden is, die 
geduid kan worden als heiligdom. Zie k. van der toorn (2002, 59). over de identiteit van vrouwelijke 
figurines en voorstellingen van naakte vrouwen op cilinderzegels in Mesopotamië bestaat de nodige 
discussie. Mogelijk zijn zij te zien als afbeeldingen van vrouwelijk tempelpersoneel bij het uitvoeren 
van rituele activiteiten. Zo c. felli (2015).
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drukt. De figurines zijn gevonden in huizen, poortgebouwen en heiligdommen. 
hoewel er verschillen kunnen worden waargenomen tussen de plaquette 

figurines, de rond gevormde figurines en de pilaarfigurines, is de continuïteit 
van de iconografie hier van belang. De iconografie van de figurines wijst in 
de richting van moederschap. Deze interpretatie van de iconografie sluit aan 
bij de voorstelling van aṯiratu in de ugaritische teksten. in de teksten wordt 
gesproken over de borsten en de melk van aṯiratu.58 Daarnaast beschrijven 
aṯiratu’s epitheta haar als moeder van de goden (ugaritisch: um ilm) of schepster 
van de goden (ugaritisch: qnyt ilm). op grond van de vindplaatsen van de pi-
laarfigurines concludeerden we in een eerder onderzoek dat een identificatie 
met de godin asjera voor de hand ligt.59  

Moederschap als karaktereigenschap van asjera is in de hebreeuwse bijbel 
mogelijk terug te vinden in de teksten die het hebreeuwse woord ʾašērā rela-
teren aan niet bij name genoemde heiligdommen of hoogten.60 De resultaten 
van archeologisch onderzoek in israël wijzen in de richting van een relatie 
tussen de ‘hoogten’ en moederschap als karaktereigenschap van asjera. an-
tropomorfe vrouwelijke pilaarfigurines zijn aangetroffen nabij heiligdommen 
die kunnen worden verbonden met de term’ hoogte’ (hebreeuws: bmh), zoals 
deze in de hebreeuwse bijbel wordt gebruikt. voor israël wijzen we op de 
vondst van een figurine (of van een herkenbaar deel van een figurine) in loci 
56 en 135 in lachis en van meerdere figurines in grot i in Jeruzalem. Deze lo-
caties zijn verbonden met of gelegen nabij een heiligdom.61 verder is te wijzen 

58 Zie de paragrafen 5.3.2 en 5.3.4.
59 Zie f. van den bosch, Vrouwelijke Antropomorfe Figurines in Juda in de IJzer II Periode. Een onderzoek naar 

de identiteit van vrouwelijke antropomorfe figurines op grond van de contexten waarbinnen zij zijn gevonden. 
1995. De scriptie is niet gepubliceerd. r. kletter komt tot eenzelfde conclusie en schrijft dat identificatie 
van de vrouwelijke pilaarfigurines uit Juda met asjera waarschijnlijk is. Zie r. kletter (1996, 81). een 
combinatie van archeologische gegevens en informatie uit de hebreeuwse bijbel leidt ook k. van der 
toorn tot de conclusie dat de pilaarfigurines in israël geïdentificeerd werden met asjera. Zie k. van 
der toorn (2002, 62). r. albertz identificeert de pilaarfigurines eveneens met asjera, maar ziet in haar 
een bemiddelaar die door mensen geuite verzoeken bemiddelde bij JhWh. Zie r. albertz (2008, 98).

60 De teksten zijn 1 koningen 14.23, 1 koningen 15.13-14, Jeremia 17.2 en Micha 5.13. Zie ook paragraaf 
2.5, waar ik deze teksten samenvat in een tweede groep teksten die de verering van asjera beschrijven. 
het ontstaan van de hoogten als heiligdommen in israël lijkt samen te hangen met de ontwikkeling 
van een urbane samenleving in israël in de iJzertijd. Zo M. gleis (1997, 247). of genesis 49.25-26 in de 
vermelding van borsten en baarmoeder een verwijzing naar asjera bevatten, zoals M.s. smith meent, 
is binnen de huidige stand van onderzoek niet met zekerheid te zeggen. g.J. Wenham ziet in de ver-
melding van borsten en baarmoeder een verwijzing naar de zegen voor vrouwen aan wie een grote 
kinderschaar wordt toegezegd. Zie M.s. smith en g.J. Wenham (1994, 486-487).

61 voor lachish, zie Y. aharoni (1975, 26-40). voor Jeruzalem zie h.J. franken en M. steiner (1990, 44-50, 
125-129). De aanwezigheid van antropomorfe vrouwelijke pilaarfigurines in de nabijheid van een hei-
ligdom komt buiten israël onder meer voor in tell afis (Zuidwest-syrië). Zie P. D’amore (2015). een 
mogelijke ‘hoogte’ met bijbehorend cultische voorwerpen is onder meer in tel reḥov aangetroffen. bij 
dit mogelijke heiligdom zijn twee vrouwelijke figurines aangetroffen. helaas vermeldt a. Mazar niet 
of zij pilaarfigurines betreffen. Zie a. Mazar (1999, 23-28).
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op de Judese pilaarfigurines die zijn aangetroffen in een tempel in arad, die 
een voorloper had in een ‘hoogte’ (bmh).62 

M. gleis ziet de functie van de hoogten binnen de israëlitische godsdienst 
gelegen in het algemeen welzijn van de lokale bevolking.63 De cultus op de 
hoogten draagt bij aan de sociale vrede en bescherming van de bevolking en 
zorgt voor vruchtbaarheid.64 We zagen reeds dat de iconografie van de figu-
rines in kanaän/israël aansluit bij de voorstelling in ugarit van aṯiratu als 
moeder. De hoogten kunnen daarmee gezien worden als plaats waar de over-
name van de godin aṯiratu binnen de israëlitische godsdienst heeft plaats-
gevonden, of waar haar verering is gecontinueerd.  

 
7.3.2.3      Een godsdiensthistorische ontwikkeling? 

Moederschap als karaktereigenschap van asjera blijkt uit vermeldingen bin-
nen de hebreeuwse bijbel waar zij verbonden wordt met lokale heiligdom-
men. Deze teksten spreken over de late bronstijd en de (vroege) iJzertijd. 
hoewel het uiterst gecompliceerd is vast te stellen vanaf wanneer gesproken 
kan worden over een volk israël in het land kanaän,65 geven de teksten aan-
leiding om te stellen dat het moederschap van asjera bekend is geweest in 
israël vanaf het begin van zijn bestaan in kanaän.66 Wanneer de antropomorfe 
vrouwelijke figurines worden gezien als afbeelding van de godin asjera, be-
vestigen de archeologische vondsten haar aanwezigheid vanaf het begin van 
het bestaan van israël in kanaän en maken zij het aannemelijk dat het moe-
derschap als karaktereigenschap vanaf dit moment bij asjera heeft behoord. 

volgens de schrijver van het boek koningen doet asjera als godin verbon-
den met het koningshuis haar intrede in israël in de tijd van koning achab. 

nadrukkelijk schetst de tekst een band met sidon.67 bezien we deze gegevens 
als historisch betrouwbaar en plaatsen we deze in het licht van de gesigna-
leerde spanning met betrekking tot aṯiratu’s wijsheid in de ugaritische tek-

62 Zie r. schmitt (2012, 236).
63 b.a. nakhai relateert dit type heiligdom voor de iJzertijd ii aan de ‘extended family’. Zie b.a. nakhai 

(2015, 93).
64 Zie M. gleis (1997, 246). gleis noemt Jesaja 15.2 en 16.12. in deze teksten wordt duidelijk dat de hoogten 

werden bezocht met het oog op het welzijn van de bevolking. hoewel de hoogten in genoemde teksten 
Moabitische hoogten betreffen, lijkt het niet onmogelijk deze functie te extrapoleren naar hoogten in 
israël/Juda.

65 Zie ook paragraaf 2.3.
66 Zie paragraaf 2.5.
67 s. ackerman wijst de visie dat asjera door izebel zou zijn geïntroduceerd in de godsdienst van israël 
van de hand. in haar optiek heeft izebel asjera’s verering aangepast binnen een dynastie die naar zui-
delijk voorbeeld werd hervormd. helaas stelt ackerman zich niet de vraag of door izebel niet een 
nieuwe karaktereigenschap, bekend in sidon, aan asjera kan zijn toegekend. Zie s. ackerman (2003, 
461).
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sten, dan dient de vraag zich aan of wijsheid als karaktereigenschap van as-
jera wel vanaf het begin van asjera’s aanwezigheid in de godsdienst van is-
raël bekend is geweest. Wanneer deze vraag ontkennend wordt beantwoord, 
kan men een godsdiensthistorisch panorama schetsen, waarbij het moeder-
schap van asjera wel door israël vanuit ugarit is overgenomen, of met ugarit 
werd gedeeld. Met betrekking tot aṯiratu’s wijsheid kan binnen dit gods-
diensthistorisch panorama worden opgemerkt dat ik geen teksten binnen de 
hebreeuwse bijbel heb aangetroffen die asjera tekenen als een godin met een 
vooraanstaande positie binnen de oud-israëlitische godenwereld in de 
vroege iJzertijd. Wijsheid als karaktereigenschap van asjera kan voor deze 
periode niet worden bewezen. Zij komt in beeld wanneer asjera als godin 
volgens de hebreeuwse bijbel verbonden is met de koningshuizen in samaria 
en Jeruzalem. De vraag of deze selectieve overname van aṯiratu’s karakter-
eigenschappen in asjera een bewuste keuze is geweest, valt binnen het kader 
van dit onderzoek niet te beantwoorden. nader onderzoek naar de vraag of 
de gesignaleerde spanning in ugarit rondom aṯiratu’s wijsheid zich verder 
heeft ontwikkeld, en – indien van toepassing – op welke wijze, zal aanwij-
zingen kunnen geven om de vraag te beantwoorden of israël een bewuste 
keuze heeft gemaakt ten aanzien van karaktereigenschappen die aan asjera 
werden toegekend. 

Deze schets met betrekking tot het spreken over asjera in de hebreeuwse 
bijbel en de bijdragen vanuit de archeologie, tonen een ontwikkeling in het 
godsbeeld van de godin asjera in oud-israël. Deze ontwikkeling is mogelijk 
te relateren aan de ontwikkeling in het beeld van aṯiratu zoals we dat tegen-
kwamen in de teksten uit ugarit. nader godsdiensthistorisch onderzoek naar 
de beschrijving van asjera in de hebreeuwse bijbel zal mogelijk meer inzicht 
geven in de ontwikkeling van de godin asjera in israël. archeologische vond-
sten zullen ondersteunende informatie geven. vast lijkt te staan dat asjera 
een godin in ontwikkeling is in israël, zoals haar beeld ook in ugarit dyna-
misch was.  

 

7.4 NAAR EEN DYNAMISCH GODSBEELD? 

in hoofdstuk 2 hebben we gezien hoe voorstellingen van goden in het oude 
nabije oosten zich ontwikkelden en hoe daarbij onderscheiden kan worden 
tussen karaktereigenschappen die hoorden tot de antropomorfe kern van de 
godheid, en karaktereigenschappen die tot de periferie behoorden. We namen 
aan dat karaktereigenschappen die tot de antropomorfe kern van de godheid 
behoorden, minder snel onder invloed van wisselende historische omstan-
digheden wijzigden. Deze aanname bood een kader waarbinnen beïnvloe-
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ding van karaktereigenschappen van aṯiratu op asjera nader in beeld kon 
worden gebracht. Deze benadering biedt tevens ruimte waarbinnen verder 
kan worden nagedacht over de vraag die opkwam tijdens mijn werk aan het 
seminarie in guatemala en waarmee ik deze studie begon, namelijk of karak-
tereigenschappen toegekend aan goden uit de Maya-godsdiensten mogen 
worden overgenomen in het christelijke godsbeeld. in deze laatste paragraaf 
van mijn dissertatie deel ik enkele gedachten die van belang kunnen zijn bij 
het beantwoorden van de vraag die aan het begin van deze studie stond. tij-
dens het studeren en schrijven kwamen zij in beeld. 

De vraag van het begin van deze studie veronderstelt een dynamisch beeld 
van JhWh, waarbij karaktereigenschappen, toegekend aan JhWh, begrepen 
worden binnen een historische ontwikkeling. binnen deze historische ont-
wikkelingsgang is er geen sprake van een vast omschreven aantal karakter-
eigenschappen van JhWh die los van de geschiedenis staan.68 aan JhWh 
toegeschreven karaktereigenschappen verhouden zich tot de historische om-
standigheden van het moment.69 bij een dynamisch beeld van JhWh is echter 
niet alleen te rekenen met karaktereigenschappen die met historische omstan-
digheden in verband kunnen worden gebracht. naast deze historische vraag 
dient de vraag gesteld te worden naar de relatie tussen aan JhWh toegeschre-
ven karaktereigenschappen en hun afstand of nabijheid tot wat met M.b. 
hundley de ‘antropomorfe kern van een godheid’ genoemd kan worden. op 
dit punt gaat mijn voorstel verder dan studies waarin vooral de samenhang 
tussen historische omstandigheden en het geschetste beeld van JhWh wordt 
beschreven. een voorbeeld van een studie waarin de samenhang tussen gods-
beeld en historische omstandigheden wordt getekend geeft th.c. vriezen. 
vriezen merkt op dat sociale verbanden waarin het volk israël leefde van be-
lang zijn geweest voor het geloof van de godsgemeenschap zelf. De vraag 
hoe de verschillende aan JhWh toegeschreven karaktereigenschappen zich 
tot elkaar verhouden, en tot een ‘antropomorfe kern’, komt in mijn optiek bij 
vriezen onvoldoende aan bod.70  

We veronderstellen dat in oud-israël een proces van toekenning van ka-
raktereigenschappen aan een godheid mede onder invloed stond van de his-
torische omstandigheden van het moment. bij het reconstrueren van een 

68 Zo onder meer h.D. Preuß (1991, 283-285).
69 g. van den brink gebruikt de historisch-kritische reconstructie van gods inwoning in israël zoals deze 
is verwoord door b. Janowski en doordenkt de vraag wat daarvan de bijdrage is aan ons spreken van-
daag de dag over de verhevenheid en nabijheid van god. hoewel verhevenheid en nabijheid wellicht 
niet in strikte zin karaktereigenschappen van JhWh kunnen worden genoemd, laat het voorbeeld wel 
goed zien wat het belang van het historische moment is in ons spreken over god. Zie g. van den brink 
(2015).

70 Zie th.c. vriezen (1987, 375-408).
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dergelijk proces dient rekening te worden gehouden met afstanden van ka-
raktereigenschappen tot de zogeheten antropomorfe kern van een godheid. 
De afstanden van de karaktereigenschappen van een godheid tot de antro-
pomorfe kern werden door de geloofsgemeenschap toegekend. een dergelijk 
proces zal niet beperkt zijn gebleven tot karaktereigenschappen van de godin 
asjera. het is te verwachten dat een dergelijk proces eveneens van belang is 
bij de toekenning van eigenschappen aan JhWh.  

bij een proces van verdwijnen van de godin asjera uit de (volks)religio-
siteit van oud-israël is het aanneembaar dat overgenomen eigenschappen 
aanvankelijk een plek zullen hebben gekregen in de periferie van karak-
tereigenschappen van de ontvangende god JhWh. het is uiteraard niet on-
denkbaar dat karaktereigenschappen die aanvankelijk werden 
overgenomen van andere goden, waaronder asjera, en die in een eerste 
fase hun plek hebben gekregen in de periferie van karaktereigenschappen 
in een later stadium zijn doorgedrongen tot de zogenoemde ‘antropomorfe 
kern’ van JhWh.  

Wanneer ik spreek van een dynamisch beeld van JhWh waarbij de histori-
sche ontwikkeling van het israëlitische volk – en in een wijdere kring die van 
het oude nabije oosten – van invloed is geweest bij de toekenning van ka-
raktereigenschappen aan JhWh, wil daarmee niet gezegd zijn dat deze uit-
sluitend worden bepaald door externe omstandigheden, die in meerdere of 
mindere mate toevallig genoemd kunnen worden. eigenschappen die beho-
ren tot JhWh’s kern zullen bepalend zijn geweest voor welke eigenschappen 
in de periferie – en mogelijk ook in de kern – konden worden opgenomen. 
Daarnaast merk ik op dat de contingentie van de geschiedenis niet in tegen-
spraak gedacht hoeft te worden met openbaring.  

voor beantwoording van de vraag op welke wijze binnen de context van 
zending om mag worden gegaan met karaktereigenschappen van voorgege-
ven goden, dient de christelijke theologie nadrukkelijk te vragen naar de be-
tekenis van de geschiedenis binnen de openbaring van de god van de bijbel. 
geschiedenis kan gezien worden als een voortgaand proces van ontwikke-
ling. Wanneer geschiedenis op deze wijze wordt gewaardeerd, zal worden 
uitgegaan van een voortgaande openbaring waarbij steeds helderder in beeld 
komt welke karaktereigenschappen aan god mogen worden toegekend, en 
welke niet (meer). geschiedenis duiden als ‘heilsgeschiedenis’ betekent dat 
historische ontwikkelingen theologisch worden geduid. voor de omgang met 
eigenschappen die aan god worden toegekend, betekent deze visie dat deze 
worden geplaatst binnen het kader van de heilsgeschiedenis, en daarmee 
theologisch worden geduid. vanuit de christelijke theologie zullen de eigen-
schappen dan in relatie tot gods openbaring in Jezus christus worden ge-
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plaatst.71 
tegelijkertijd zal de vraag gesteld moeten worden of binnen het christelijke 

godsbeeld plaats is voor een antropomorfe kern van het godsbeeld en een 
periferie. g. van den brink en g. van der kooi erkennen binnen het christe-
lijke godsbeeld een spanning tussen de aan god toegeschreven eigenschap-
pen. Zij wijzen een godsbeeld waarbij één eigenschap als meest wezenlijke 
wordt beschouwd waaraan andere eigenschappen worden opgehangen en 
waarmee zij in harmonie worden gebracht van de hand. binnen het christe-
lijke godsbeeld is in hun optiek geen plaats voor ‘tweede-ordepredicaten’. 
genoemde auteurs kiezen er voor om de verschillende eigenschappen in hun 
onderlinge spanning te laten staan.72 voor zover ik kan overzien, maken zij 
geen onderscheid tussen kerneigenschappen en perifere eigenschappen van 
god.73 W.M. Dekker spreekt over een ‘zelfbeweging’ en ‘zelfovertreffing’ in 
god. hij werkt deze termen uit in wat hij noemt ‘gods eigen tweevoud’. bin-
nen het kader van deze tweevoud spreekt hij over een dialectiek in god van 
leven en dood ten gunste van het leven, en van een dialectiek in god van ge-
nade en toorn ten gunste van de genade. De dialectiek waarover Dekker 
spreekt, kenmerkt zich door een ‘beweging naar een einddoel’, waarbij de 
beweging leidt tot ‘de ene werkelijkheid, waarin god zal zijn alles en in 
allen.’74 De visie van W.M. Dekker biedt op het eerste gezicht aanknopings-
punten om binnen het christelijke godsbeeld te spreken over een antropo-
morfe kern en periferie binnen gods karaktereigenschappen. intrigerend is 
de vraag of structuralistisch narratief onderzoek naar karaktereigenschappen 
van JhWh binnen verhalende teksten in de hebreeuwse bijbel bovenge-
noemde dialectiek in god aan het licht brengt, of meer een beweging naar 
een einddoel schetst. 

verder onderzoek naar karaktereigenschappen behorend tot de kern of de 
periferie van de antropomorfe kern van JhWh kan een basis leggen om de 
vraag naar ruimte om binnen het beeld van god elementen op te nemen uit 
Maya-godsdiensten op een dieper niveau te onderzoeken. een studie naar 
karaktereigenschappen van asjera en een mogelijke opname daarvan in het 
beeld van JhWh kan hierbij als voorbeeld dienen. op grond van de huidige 
studie kan met name worden gekeken naar het moederschap en daarmee ver-
bonden aspecten als vruchtbaarheid, procreatie, voeding, zorgzaamheid en 

71 Zie ook h.g.l. Peels (2007, 20-28).
72 Zie g. van den brink en g. van der kooi (2012, 144-149).
73 een drietal recente studies die nadrukkelijk ingaan op een spanning die wordt ervaren in het oudtes-
tamentische godsbeeld, wil ik hier noemen. b Janowski (2014) en W. Dietrich en chr. link (2015a) en 
(2015b).

74 W.M. Dekker (2008, 365-379).

Conclusies en vooruitblik  |  407

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 407



gezag, en wijsheid.  
bij het bepalen van welke karaktereigenschappen tot de kern en welke (op 

welk moment) tot de periferie van JhWh’s antropomorfe kern behoren, zullen 
we aangewezen zijn op literaire analyses van de hebreeuwse bijbel. De werk-
wijze die in deze studie is gevolgd kan als voorbeeld dienen. Meer dan bij de 
huidige studie zal rekening moeten worden gehouden met onzekerheid 
rondom de datering van teksten. 
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Summary1 

MOTIVATION 

historians specialised in the religion of ancient israel describe different opin-
ions on the use of characteristics which in ugarit were assigned to the god-
dess athirat for a reconstruction of the characteristics which in ancient israel 
were assigned to athirat’s namesake asherah. historians of religion who do 
use athirat’s characteristics to reconstruct the characteristics of asherah come 
to diverse proposals to describe the goddess asherah.  
 

RESEARCH 

two questions deserve further research. firstly, further study is needed about 
the presupposition that information about athirat can be used to characterise 
the goddess asherah. to answer this question, it should be studied if the so-
ciety of ugarit influenced the surrounding cultures culturally and religiously. 
simultaneously, additional research should focus on whether israel itself was 
open to influences from surrounding cultures. in the light of this question, 
the discussion about the origins of the people of israel in the country that is 
usually called canaan also plays a role.  
    the second question in need of an answer is related to pinpointing which 
of athirat’s characteristics (possibly) have been assigned to asherah.  
    My research shows that – regardless of which view of the origins of israel 
as a people in canaan is defended – ancient israel was susceptible to influ-
ences from ugarit. this influence may have existed through the shared cul-
ture and ethnic identity between ugarit and ancient israel, but can also be 
the result of a complex process of constructing a new ethnic identity in israel 
after the arrival in the land of canaan.  
    according to this notion, native groups have joined the newcomers in 
canaan. When we consider the complex process of constructing a new ethnic 
identity, it is important to note that the traits assigned to athirat cannot easily 
be projected on her namesake asherah. Processes in which deities were ac-
cepted into multiple cultures in the ancient near east show that characteris-

1  Met dank aan Mariëlle bouter voor de engelse vertaling van de samenvatting.

Summary  |  409

Atiratu proefschrift v2018.qxp_Atiratu-binnenwerk  02-10-18  17:08  Pagina 409



tics belonging to the so-called anthropomorphic core of the deity were less 
likely to change than those belonging to the so-called periphery of the deity.  
    this means that we should look for athirat’s characteristics of her anthro-
pomorphic core. to make the distinction between athirat’s traits belonging 
to her anthropomorphic core and those to her periphery, i assume that the 
characteristics of the anthropomorphic core should exist in multiple texts and 
text genres within the ugaritic text corpus, and these should be undisputed. 
    in the third chapter of my dissertation, i examine the epithets used for athi-
rat in the ugaritic text corpus. the epithet ilt (goddess) is used in ritual and 
mythical/epic texts and portrays athirat as a mighty goddess with a high 
position in the ugaritic pantheon. she is involved in the important decisions 
in the world of the gods and is equipped with the trait ‘wisdom’. the use of 
the epithet rbt atrt ym (the lady athirat, (that/mother) of Jammu), which is 
only used in the mythical baʿlu cycle, testifies to her position. the epithet 
qnyt ilm (the creatress of the gods), which is used in the mythical baʿlu cycle, 
and the related um ilm (mother of the gods), which is found in a letter, high-
light maternity as athirat’s trait.  
    both characteristics – wisdom and maternity – are depicted in the legend 
of kirta (chapter five). to get a solid grasp of the functioning of both traits 
within the legend, i use the method known as structural narrative analysis 
for my research. on the level of the plot, both athirat’s characteristics are 
strongly confirmed. on the level of the narrative, a contrary image arises. on 
this level, the wisdom assigned to athirat is being criticised. While kirta’s ill-
ness is probably a consequence of his punishment by athirat because of an 
alleged omission in keeping his promise to her, athirat’s name is not men-
tioned by ilu at kirta’s healing. Whereas athirat is brought into the plot by 
kirta himself, thus deviating from ilu’s task, on his quest for a woman and 
therefore offspring, she appears to be dangerous to him as well as to the con-
tinuity of his dynasty. it is ilu who saves kirta. 
    at several moments in the legend, the relationship between kirta and ilu 
is emphasised. the description of his illness by his children ilḥaʾu and ṯit-
manatu, which has an important place within the structure of the legend and, 
therefore, has great importance for the focalisation of the legend, depicts ilu 
as descendant of ilu and ensures kirta of ilu’s care. the descendant of ilu can-
not die. his dynasty shall endure.  
    the last episode of the legend of kirta describes the rebellion of his son 
Jaṣṣibu. kirta curses his son, who is portrayed emphatically in the legend as 
the one who suckled athirat’s breasts. again, athirat’s high position and the 
related trait ‘wisdom’ is being criticised and marginalised on the level of the 
narrative.  
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    ritual texts offer enough motivation to conclude that within this genre 
athirat’s high position is established. various texts lead to the assumption 
that the epithet ilt is used for her. her name also appears in prominent places 
in the ritual texts. in addition, ritual texts confirm maternity as one of athi-
rat’s traits. as such, athirat has a notable part in ritual texts related to the 
ugaritic new Year ’s festival at which the well-being of the royal family, 
among others, appeared to have been of great importance. athirat was in-
volved in the continuity of the royal family, the same way as kirta also in-
volved her in the continuity of his dynasty.  
 

CONCLUSION 

My research leads to the conclusion that the ugaritic texts do not speak of 
athirat unambiguously. epithets portray her wisdom and maternity as char-
acteristics belonging to her anthropomorphic core. her high position within 
the ugaritic world of gods and her care for especially the royal family are also 
visible in the ritual texts. the legend of kirta underlines this depiction on 
the level of the plot. on the level of the narrative, the legend of kirta de-
scribes a much more critical attitude towards athirat’s position and the re-
lated trait ‘wisdom’. 
    this conclusion needs to be considered when reconstructing the character-
istics of the goddess asherah in ancient israel. texts from the hebrew bible 
seem to confirm the maternity of the goddess asherah, especially in the first 
centuries of the existence of the people of israel in canaan. an important po-
sition and connection to the royal family appear to have been introduced in 
israel at a later point. at this introduction, Phoenicia, which is generally con-
sidered to be the successor of ugarit, possibly played a vital part.  
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Verklaring van gebruikte afkortingen 

 
aDPv abhandlungen des Deutschen Palästina-vereins 
af Altorientalische Forschungen 
afo archiv für orientforschung 
aMD ancient Magic and Divination 
aneM ancient near east Monographs 
anes ancient near eastern studies 
ao Aula Orientalis. Revista de estudios del Próximo Oriente Antiguo 
aoat alter orient und altes testament 
aotc abingdon old testament commentaries 
aP/Pane altorientalische Publikationen/Publications of the ancient near east 
atD Das alte testament Deutsch 
athant abhandlungen zur theologie des alten und neuen testaments 
aZerkavo veröffentlichungen des arbeitskreises zur erforschung der religions- 

und kulturgeschichte des antiken vorderen orients 
ba The Biblical Archaeologist 
baal bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises 
bbrs bulletin for biblical research supplements 
bethl bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium 
bis biblical interpretative studies 
bkat biblischer kommentar altes testament 
bs the biblical seminar  
bZaW beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 
cbots coniectanea biblica. old testament series 
cbQ Catholic Biblical Quarterly 
chane culture & history of the ancient near east 
cM cuneiform Monographs 
cth e. laroche, catalogue des textes hittites, Parijs, 1971. 
elo elementa linguarum orientis 
eshM european seminar in historical Methodology 
fat forschungen zum alten testament 
frlant forschungen zur religion und literatur des alten und neuen testa-

ments 
gat grundrisse zum alten testament 
hacl history, archaeology and the culture of the levant 
hbM hebrew bible Monographs 
hdo handbuch der orientalistik 
hos handbook of oriental studies 
hsM harvard semitic Monographs 
hsMP harvard semitic Museum Publication 
hss harvard semitic studies 
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iastk internationale archäologie. arbeitsgemeinschaft, symposium, tagung, 
kongress 

icc the international critical commentary on the holy scriptures of the old 
and new testaments 

ieJ Israel Exploration Journal 
irt Irish Theological Quarterly 
Jaa Journal of Anthropological Archaeology 
Janer Journal of Ancient Near Eastern Religions 
Jaos Journal of the American Oriental Society 
Jar Journal of Archaeological Research 
Jea The Journal of Egyptian Archaeology 
Jeol Jaarbericht Ex Oriente Lux 
Jesho Journal of the Economic and Social History of the Orient 
Jhil / rhDi Journal of the History of International Law / Revue d’histoire du droit interna-

tional 
Jnes Journal of Near Eastern Studies 
JnWl Journal of Northwest Semitic Languages 
Jsotss Journal for the study of the old testament supplement series 
Jsrc Jerusalem studies in religion and culture 
Jss Journal of Semitic Studies 
kst kohlhammer studienbücher theologie 
las leipziger altorientalistische studien 
lhb library of hebrew bible 
lsaWs linguistic studies in ancient West semitic 
nbv nieuwe bijbelvertaling 
ntt Nederlands  Theologisch Tijdschrift 
ola orientalia lovaniensia analecta 
ora orientalische religionen in der antike 
ots old testament studies 
PÄ Probleme der Ägyptologie 
Pot De prediking van het oude testament 
Pru le Palais royal d’ugarit, Mission de ras shamra 
rb Revue Biblique 
rbs resources for biblical study 
rso ras shamra ougarit 
saM studies in ancient Medicine 
saner studies in ancient near eastern records 
sbl studies in biblical literature 
sbl/abs society of biblical literature/archaeology and biblical studies 
sbts sources for biblical and theological study 
scM studies in christian Mission 
sel Studi Epigrafici e Linguistici 
sJot Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic 

Theology 
sot studies in the old testament 
sotss society for old testament study series 
ssn studia semitica neerlandica 
sul Studi Epigrafici e linguistici sul Vicino Oriente antico 
svt supplements to vetus testamentum 
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sWba the social World of biblical antiquity 
ubl ugaritisch-biblische literatur 
uf Ugarit-Forschungen 
usca uppsala studies in cultural anthropology 
utr utrechtse theologische reeks 
vt Vetus Testamentum 
Wbc Word biblical commentary 
Ybt Yale babylonian texts 
Za Zeitschrift für Assyriologie 
Zar Zeitschrift für Altorientalische und Biblische  Rechtsgeschichte 
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