
ENOEMA ELISJ

Een heilig huis, een godenwoning
Was op een heilige plaats gebouwd,

Geen tegelsteen was nog gelegd,
De tegelvorm ongeschapen.

Geen huis was nog gebouwd,
Geen mensenschaar gevormd.

Nippoer en Ekoer niet gemaakt,
Oeroek en Eanna niet geschapen.

Alle landen waren oerwater. 



VIDEVDAT
wet tegen de duivels

uit de ZEND-AVESTA
uit

De Gatha’s van Zarathustra

Zo sprak Zarathustra: 
"Schepper van de aardewereld, reine geest,
Hoe groeit de reinheid volgens uw wet ?"

Toen antwoordde Ahura Mazdao:
"Wanneer men ijverig graan verbouwt,

O, heilige, Zarathustra.
Wie de vruchten des velds kweekt,

Hij bevordert de reinheid
Evenals met honderd,

met duizend,
met tienduizend gebeden.

Wanneer de vruchten komen,
sissen de deva's

Wanneer de halmen groeien,
huilen de deva's

Wanneer  er dikke aren zijn,
vluchten de deva's,

Zij vluchten ter helle als gesmolten ijzer !"



ZONNEHYMNE VAN ECHNATON

Schitterend kom je tevoorschijn
Aan de hemelrand
Jij levende Aton,

Die het eerst tot leven kwam !
Wanneer je oprijst
Aan de oosterkim,

Dan vervul je elk land
Met je schoonheid. 
Want je bent mooi,

Groots en schitterend.
Je bent hoog boven de aarde.

Jouw stralen omhelzen de landen,
Ja, alles wat je geschapen hebt.

Je bent Ra,
En je hebt ze alle gevangen genomen.

Je kluistert ze alle
Door je liefde.
Al ben je ver,

Toch zijn je stralen op aarde.
Al ben je hoog daarboven,

Toch zijn jouw stralen de dag !
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AESCHYLOS  (525 - 456 voor Christus)
Treurspeldichter. Uit het toneelstuk: DE PERZEN

Een bode beschrijft aan de moeder van Xerxes de zeeslag bij Salamis

... Doch toen de dag met glanzend witte rossen kwam
En heel de omtrek met zijn helder licht bescheen,

klonk van de Griekse schepen eerst een blij gerucht. 
Van zegelied'ren, en weerkaatsend gaf terstond
Het rotsig eiland antwoord op het luid gejuich.

De Perzen sloeg toen allen schrik en vrees om 't hart;
Zij zagen zich bedrogen, want niet als ter vlucht,

Werd door de Grieken daar het krijgslied aangestemd



Neen, als ten strijde snellend, welgemoed en kloek.
Trompetgeschal ontvlamde alom in 't Griekse heer,
En aanstonds ruiste, snel en vast, der riemen slag,

De golven treffend als bezield door één bevel:
En 't was, als doemden plots'ling al die schepen op.

Vooraan, en welgeordend, stevende op ons toe,
De rechtervleugel, en daarna in lange rij,

De ganse vloot; en duid'lijk klonk nu in ons oor
Hun luide strijdroep: "Hellas' zonen, op ! ten strijde !

Bevrijdt het land der vad'ren, kampt voor vrouw en kind! 
Hoedt uwer oude goden zetels, 't heilig graf

Der ouders oud'ren ! op nu, alles staat op 't spel !"
Nu galmde ook uit der Perzen mond een luid geschal



De vijand tegen, 't was voorwaar geen talmenstijd.
Dra stiet met bronzen snavel 't een aan 't ander schip.

Een schip uit Hellas was het dat de strijd begon
En een Fenicisch fluks de spiegel met de sneb

Verbrijzelde; aanstonds koos voor d' aanval elk zijn man.
Eerst bood de stroom der Perzen weerstand aan de storm,

Doch toen in de enge ruimte telkens groter tal
Van kielen opdrong, niemand vrienden bij kon staan,

Maar de een de ander met de bronzen snebbe stiet,
Toen was de kracht gebroken, 't lot der vloot beslist.

De Griekse schepen, welbestuurd, omgaven ons
En wisten goed te treffen; menige kiel sloeg om

En van het zeevlak was weldra niets meer te zien;



't Was vol van wrakken en gekleurd van stromen bloed.
bezaaid met lijken waren strand en bank en klip;

En alle schepen, die van onze grote vloot
Nog over waren, roeiden weg in wilde vlucht.

Maar Grieken sloegen, staken, of 't tonijnen gold
Of and're buit der netten, woedend er op los

Met wrakhout, met gebroken riemen; wijd en zijd
Weerklonk de zee van wanhoopskreten en gekerm,

Totdat het oog der zwarte nacht verademing schonk.
De vloed van rampen, neen, zo ik tien dagen lang
Die op zou noemen, 'k had de maat niet uitgeput.
Want nooit, geloof mij, vielen op een enkele dag

Zovele mensenlevens aan de dood te buit. 



PLATO (427 - 347 voor Christus)
Filosoof, leerling van Sokrates (470 - 399
voor Christus)

APOLOGIE VAN SOKRATES

Sokrates: Aanvaarden wij dat men in geen
geval opzettelijk onrecht mag
plegen, of in sommige gevallen



wel en in andere niet? Of dat
onrecht plegen zeker goed noch
schoon is, zoals wij het destijds
meermalen hebben erkend? En
hetzij ons nog een harder lot te
wachten staat dan dit, of
misschien ook een milder, toch
blijft onrecht plegen slecht en
schandelijk voor wie zich



daartoe leent. Zijn wij het
daarover eens of niet ?

Kriton Wij zijn het eens.
Sokrates Men mag dus helemaal geen

onrecht plegen ?
Kriton Beslist niet !
Sokrates En evenmin - hoewel de meeste

mensen denken van wel - het
aangedane onrecht met onrecht



vergelden, daar het onder geen
voorwendsel geoorloofd is
onrecht te plegen ?

Kriton Blijkbaar niet.
Sokrates Welnu, Kriton, mag men kwaad

verrichten of niet ?
Kriton Volstrekt niet, Sokrates.
Sokrates En kwaad met kwaad vergelden,

is dat, zoals het merendeel der



mensen zegt, rechtvaardig of
niet rechtvaardig?

Kriton Zeker niet.
Sokrates Want de mensen kwaad

berokkenen verschilt geenszins
van onrecht plegen.

Kriton Je spreekt waarheid. 



HERODOTOS   484 - 430 voor Christus 
Geschiedschrijver

DE EERSTE VAART OM AFRIKA

Het blijkt dat Libye door water is
omgeven, behalve het gedeelte ervan dat
aan Azië grenst. Bij ons weten was de
Egyptische koning Nekoos de eerste die



zulks bewezen heeft. Nadat hij het graven
van een kanaal dat de Nijl met de
Arabische Golf moest verbinden, gestaakt
had, zond hij Feniciërs met een vloot uit,
en beval hen, op de terugreis door de
Zuilen van Herakles te varen, tot in de
Noordelijke Zee, en zo verder in Egypte
aan te landen. 



De Feniciërs vertrokken uit de
Erythreïsche Zee en voeren door de
Zuidelijke Zee. 
Telkens als de herfst aanbrak, gingen zij
aan land, bezaaiden de grond op dat
gedeelte van Libye waar de vaart hen had
gebracht en wachtten de oogsttijd af.
Hadden zij eenmaal de oogst binnen, dan
voeren zij verder. Zo gingen er twee jaren



voorbij en het derde jaar zeilden zij om de
Zuilen van Herakles en kwamen ze in
Egypte terug. Men vertelde mij daarbij iets
dat ik niet geloven kan - iemand anders
gelooft het wellicht - namelijk dat zij, bij
de omvaart van Libye, de zon aan hun
rechterkant hadden gezien.



SOPHOKLES (496-405 voor Christus)
Treurspeldichter

Slotscène uit: KONING OIDIPUS gesprek tussen Kreon en Oidipus

Kreon Je hebt genoeg geweend nu, ga
binnen in het paleis.

Oidipus Ik moet gehoorzamen, al is het
met tegenzin.



Kreon Alles is goed wat op tijd en
stond gebeurt.

Oidipus Weet je op welke voorwaarde
ik ga?

Kreon Spreek, dan zal ik het weten.
Oidipus Dat je mij als een banneling

uit dit land wegstuurt.
Kreon Je vraagt mij iets wat alleen de

godheid kan geven.



Oidipus Maar in het oog der goden ben
ik de hatelijkste onder alle
mensen.

Kreon Dan zal je spoedig voldoening
krijgen.

Oidipus Spreek je de waarheid?
Kreon Wat ik niet meen, zeg ik niet

zomaar.
Oidipus Breng mij dan van hier weg.



Kreon Kom nu, laat je kinderen gaan! 
Oidipus Neem ze mij niet af !
Kreon Wil toch niet altijd over alles

meester zijn : wat je door je
macht verkreeg, heeft je in het
leven toch niet veel baat
gebracht. 

Koor: Inwoners van Thebe, mijn
vaderstad, zie, hier gaat



Oidipus, die de beruchte
raadselzangen wist te
ontcijferen, die de hoogste
macht in handen had en op
wiens geluk elk burger met
afgunst neerkeek. Zie in welke
golf van rampspoed hij is
neergestort. Nooit moeten
jullie dus een sterveling



gelukkig achten vóór jullie
zijn laatste dag gezien hebben,
vóór hij zonder enig ongeluk
het einde van zijn leven heeft
bereikt. 
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