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Manjo Joosten, verhalenverteller en voordrachtskunstenaar is, 
naast het uitbrengen van diverse soloprogramma’s veelal 
samen met musici, verbonden geweest aan ensembles die 
zich toeleggen op literaire theater- en vertelprogramma’s. 
Henk Mennes, was jarenlang vrijeschool leerkracht en werkt 
nu als docent o.a.in vertellen op de Vrijeschool Pabo in Leiden. 
Paul de Ridder en Jannemijn Visser 
Paul muziekdocent en therapeut en leider van de School voor 
Percussie, heeft samen met Jannemijn ‘improviserend 
musiceren‘ ontwikkeld. In deze voorstelling kleuren zij beelden 
die de taal oproept door muziek-en klankimprovisaties op tal 
van instrumenten. Op deze manier hebben zij hun bijdrage 
gegeven aan menig theaterproject.  
 
Dertig	mijlen	legt	hij	af	
Dicht	is	er	het	duister,	zonder	licht	
Voor	noch	achter	kan	hij	iets	onderkennen.	
Nadat	hij	tachtig	mijlen	had	afgelegd,	gaf	hij	een	gil,	
Dicht	is	het	duister,	zonder	licht;	
Voor	nog	achter	kan	hij	iets	onderkennen.	
Na	negentig	mijlen	voelde	hij	de	noordenwind	hem	koelte	toewaaien.	
Dicht	is	er	het	duister,	zonder	licht;	
Voor	noch	achter	kan	hij	iets	onderkennen.	
Toen	hij	honderd	mijlen	had	afgelegd,	
Was	de	uitgang	nabij…	
Toen	hij	honderd	en	tien	mijlen	had	afgelegd,	
Kwam	hij	eruit,	nog	voor	zonsopgang.	
Toen	hij	honderd	en	twintig	mijlen	had	afgelegd	was	er	klaarheid	alom.	
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Op weg met Gilgamesh 

 
Een verhaal over levensvreugde en levensangst 

Het epos van Gilgamesh (hij die alles gezien heeft) kwam 
tot ons via kleitabletten (1200 voor Chr.) waarop de 
verhalen in spijkerschrift geschreven zijn. Fragmenten 
ervan zijn teruggevonden bij opgravingen in Centraal- en 
Zuid-Mesopotamië, maar ook in West-Iran, Oost-
Turkije en Syrië.  
In onze keuze van de teksten hebben wij ons beperkt tot 
de 10 tabletten waarin de lotgevallen van Gilgamesh 
samen met zijn vriend Enkidoe worden beschreven en de 
gevolgen die de dood van Enkidoe hebben gehad voor de 
louteringstocht van Gilgamesh. De (later toegevoegde) 
tabletten over de ‘de grote vloed’ en ‘Enkidoe in de 
onderwereld’ zijn buiten beschouwing gelaten.  
Het epos bevat zowel historische als mythische 
elementen. 
Mythes meanderen door onze geschiedenis als machtige 
eeuwenoude rivieren en geven leven af aan steeds weer 
nieuwe kunstvormen. Levensaders die ons iets vertellen 
over onszelf en onze naasten. Zo ook het Gilgamesh-
epos. 
Gilgamesh, koning en gevreesd heerser van Uruk vindt in 
het mens-dier Enkidoe zijns gelijke. Samen beleven ze 
heldendaden door de strijd aan te gaan met Choembaba 
en met de Hemelstier. Als zij de Hemelstier hebben 
gedood moet als straf hiervoor Enkidoe sterven. 
Gilgamesh blijft wanhopig achter en beseft dat hij ook 
eens moet sterven. Dit verdraagt hij niet en gaat dan op 
zoek naar de onsterfelijkheid, het mysterie van leven en 
dood.  
     

   

             

GilgamesH koning van Oeroek, de sterkste van allen. 
Enkidoe vriend van Gilgamesh, gelijk in kracht. 
Isjtar  de godin van de liefde. 
Sjamchat priesteres van Isjtar die Enkidoe inwijdt 
  in de lusten van het aardse leven.  
Ninsoen moeder van Gilgamesh, om wijsheid bekend. 
Sjamasj zonnegod, beschermer van Gilgamesh. 
Choembaba gevreesde bewaker van het cederwoud. 
Sidoeri de wijnschenker van de goden, wijst 
  Gilgamesh de weg naar Oetnapisjtim. 
Oetnapisjtim heeft de zondvloed doorstaan en bezit  
  het eeuwige leven dat Gilgamesh zoekt.  
Oersjanabi vaart Gilgamesh over het water des doods. 


