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Host, Guide: Jan Romme
Zoom Video/Audio quality control: René Brosky
Pauze in het midden
Naam en Stad in Zoom J
De plaatjes en aantekeningen kun je achteraf krijgen.
163 aanmeldingen, x1,5 is 245 deelnemers?
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• Wat is een Bijbelse Wereldmacht?
• Niet de grootste, rijkste, sterkste...
• Maar een land wat zeer grote invloed op GOD’S VOLK heeft.
• In die context moeten we ook het beeld in Daniël 2 bekijken.
• De steen die je op de achtergrond ziet aankomen gaat de
voeten raken Dan 2:44,45. Dit moet nog gebeuren.
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• Bijbelse wereldmacht, wanneer een land een grote invloed op Gods
volk (Israel, of christenen vanaf 1e eeuw) heeft
• Griekenland onder Alexander had die rol, toen ze de Meden en
Perzen veroverde.
• Dat moment is pas vanaf 332 VC en jaren daarna
• Voor onze bespreking kijken we echter ook even naar de vroege
geschiedenis van Griekenland, de Minoërs en de iets latere
Mycenen.
• Voor bestaan Sem, Cham en Jafeth zelf geen archeologische bewijs,
wel taalkundig en via DNA.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Minoïsche_beschaving
Het is niet bekend hoe de 'Minoërs' zichzelf noemden. Wel is bekend
dat zij in het Oude Egypte Keftioe genoemd werden. In de annalen
van Mari wordt Kaptara genoemd[1] en in de Bijbel komt de
naam Kaftor voor, die op het eiland Kreta betrekking heeft.
Er waren belangrijke handelsbetrekkingen over zee met
de Cycladen en met andere grote beschavingsgebieden op het
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vasteland, zoals het Oude Egypte, Anatolië en Kanaän. Mogelijk waren
ze de eerste thalassocratie, al zijn er twijfels of zij werkelijk over de zee
heersten in de mate zoals Thucydides schreef in zijn Geschiedenis van
de Peloponnesische oorlog, al was ook hij al voorzichtig door aan te
geven dat het om een overlevering ging.[2]
https://nl.wikipedia.org/wiki/Minoïsche_uitbarsting
De Minoïsche uitbarsting is een enorme vulkaanuitbarsting die zich in
de Minoïsche tijd op Santorini heeft
voorgedaan. Dendrochronologisch en ander onderzoek situeert deze
gebeurtenis tussen 1650 en 1600 v.Chr. De eruptie was met
een vulkanische-explosiviteitsindex van 6 of 7, dense-rock equivalent =
60 km³, een van de grootste vulkaanuitbarstingen, waarvan bekend is
dat zij op Aarde zijn gebeurd.[1][2] Daarbij werd dusdanig
veel lavauitgespuwd dat de oude stad Akrotiri onder 50
meter puimsteen verdween. De vulkaan, die het centrale deel van het
eiland vormde, zakte in zee en veroorzaakte een tsunami van 28 meter
die een enorme verwoesting op Kreta moet hebben veroorzaakt.
De ramp is waarschijnlijk niet de belangrijkste oorzaak van de
ondergang van de Minoïsche beschaving geweest. Het definitieve
einde van die beschaving kwam zo'n tweehonderd jaar later, toen de
beschaving aanmerkelijk verzwakt was en door de Myceners onder de
voet werd gelopen.
De enige uitbarsting van dit formaat waarmee die van Thera
vergelijkbaar is, was die van de Krakatau in 1883.
Thera en Santorini zijn twee verschillende namen voor hetzelfde eiland
in de Egeïsche Zee.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Myceense_beschaving
De Myceense beschaving of Helladische beschaving was een
belangrijke cultuur in Griekenland, die als opvolger van de Minoïsche
beschaving bestond in de Late Bronstijd, van ca. 1600 tot ca. 1100
v.Chr., de zogenaamde Helladische periode.
Deze belangrijke pre-Helleense beschaving werd genoemd naar de
Griekse plaats Mycene, waar imposante overblijfselen van paleizen en
resten van andere bouwwerken uit deze beschaving gevonden zijn. In
de 14e en 13e eeuw v.Chr. was Mycene het centrum van deze cultuur,
die zich over de Peloponnesos en het zuidelijke deel van het Griekse
vasteland uitstrekte. Dat wil echter niet zeggen dat dit gebied
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staatkundig ook een eenheid vormde.
Voor de ontdekking en de studie van de "Myceense" cultuur hebben
twee amateurs zich bijzonder verdienstelijk gemaakt: de
Duitser Heinrich Schliemann, die in de periode tussen 1874 en 1876 met
de opgravingen begon, en de Engelsman Michael Ventris, die in 1952
het zogenaamde Lineair B-schrift ontcijferde en aantoonde dat het
een vroeg stadium van de Griekse taal vertegenwoordigde.
De ontcijfering van het Lineair B heeft niet alleen aangetoond dat de
dragers van de "Myceense" cultuur Grieken waren, maar ook dat hun
godsdienst niet zo identiek was met de Minoïsche als men voordien
steeds had aangenomen. Veel van de bekende Griekse
goden werden blijkbaar al door de Myceners vereerd, wat bewijst dat
de Griekse mythen en sagen grotendeels uit de Myceense cultuur
stammen, wat Schliemann altijd al dacht. Zonder enige twijfel is het
deze cultuur die in de Homerische epen wordt weerspiegeld.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Val_van_het_West-Romeinse_Rijk
Met de Val van het West-Romeinse Rijk bedoelt men de afzetting van
de laatste West-Romeinse keizer Romulus Augustulus op 4
september 476 door Odoaker. Hier gingen twee eeuwen aan vooraf
waarin de keizers hun greep op steeds meer gebieden verloren, het rijk
al geplunderd was door verschillende volkeren en
de Germanen en Visigotenal meerdere marionettenkeizers op de troon
hadden gezet. De afzetting van de laatste keizer wordt dan ook vaak
gezien als een symbolisch einde van het eens zo machtige Romeinse
Rijk waar allang niet meer veel van over was.[1]Het keizerlijke hof was
toen al in Ravenna gevestigd omdat dit beter te verdedigen was. De
val van het West-Romeinse rijk luidde het begin van
de middeleeuwen in.
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• 3 profetieën over “Europeanen”. Waaronder Grieken
• [1] Jafeth = stamvader Europese volken
• Jehovah houd van woordgrapjes en puns…
• “veel ruimte” = “Jaft” . Inzichtboek: “Dit schijnt erop te duiden
dat de betekenis van de naam Jafeth letterlijk in vervulling zou
gaan en dat Jafeths nakomelingen zich over een wijd gebied
zouden verspreiden.
• [2].
• W98 legt uit: Hoe komen Sem en Jafeth bij elkaar in huis? Een
Semitisch boek (de bijbel) is vertaald in Jafetitische taal, het
Grieks, via de Septuaginta !
• [3]
• Dat Kanaän ook de Jafethieten ’tot slaaf zou worden’, vindt
zijn vervulling in de overheersing van het land Kanaän door het
Medo-Perzische Rijk (een Jafethitische macht) en in de latere
veroveringen door de Grieken en Romeinen, die ook de
versterkte Kanaänitische steden Tyrus en Sidon innamen.
(hierover later meer!)
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• https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1101974037#h=8:0-10:1036
• De Kanaänieten werden inderdaad slaven van de nakomelingen
van Sem toen God de Israëlieten overeenkomstig de belofte die hij
aan Abraham, de Hebreeër, had gedaan, in het land Kanaän
bracht. Sem leefde na het begin van de Vloed nog 502 jaar; hij was
derhalve 150 jaar lang een tijdgenoot van Abraham (Genesis
11:10, 11). Noach verklaarde dat Jehovah de God van Sem was.
• https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200002323
• Als gevolg van het respectvolle optreden van Jafeth samen met zijn
broer Sem toen hun vader dronken was, werd Jafeth door zijn vader
gezegend (Ge 9:20-27). In verband met die zegen zei Noach: „Moge
God overvloedig ruimte [Hebr.: jaft] schenken aan Jafeth.” Deze
Hebreeuwse uitdrukking is klaarblijkelijk van hetzelfde grondwoord
afgeleid als de naam Jafeth (Hebr.: Jeʹfeth of Jaʹfeth) en schijnt erop
te duiden dat de betekenis van de naam Jafeth letterlijk in vervulling
zou gaan en dat Jafeths nakomelingen zich over een wijd gebied
zouden verspreiden.
• De woorden „moge hij verblijven in de tenten van Sem” zouden
volgens sommigen betekenen dat er vreedzame betrekkingen
tussen de Jafethieten en de Semieten zouden bestaan. Aangezien
de geschiedenis echter niet speciaal melding maakt van zo’n
vreedzame omgang, is het veeleer aannemelijk dat deze uitspraak
profetisch betrekking heeft op Gods latere belofte aan Sems
nakomelingen Abraham, Isaäk en Jakob, dat in hun „zaad” alle
families der aarde (ook die van Jafeth afstammen) gezegend zouden
worden (Ge 22:15-18; 26:3, 4; 28:10, 13, 14; vgl. Han 10:34-36; Ga
3:28, 29).
• Dat Kanaän ook de Jafethieten ’tot slaaf zou worden’, vindt zijn
vervulling in de overheersing van het land Kanaän door het MedoPerzische Rijk (een Jafethitische macht) en in de latere veroveringen
door de Grieken en Romeinen, die ook de versterkte Kanaänitische
steden Tyrus en Sidon innamen.
• https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1998687
Jafeth in de tenten van Sem?
In een bespreking van de Septuaginta haalt de talmoed Genesis
9:27 aan: „Moge . . . Jafeth . . . verblijven in de tenten van Sem”
(Megillah 9b, Babylonische talmoed). De talmoed impliceert, figuurlijk
gesproken, dat Jafeth (de vader van Javan, van wie de Grieken
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afstammen) via de schoonheid van de Griekse taal van
de Septuaginta in de tenten van Sem (de voorvader van de natie
Israël) woonde. Er zou echter ook gezegd kunnen worden dat Sem via
de Septuagintain de tenten van Jafeth woonde. Hoe dat zo?
Na de veroveringen van Alexander de Grote, in de tweede helft van
de vierde eeuw v.G.T., werd er een intensieve poging gedaan om de
Griekse taal en cultuur overal in de veroverde landen te verbreiden.
Deze gedragslijn werd hellenisering genoemd. De joden beseften dat
zij aan een constante culturele aanval blootstonden. Als de Griekse
cultuur en filosofie de overhand kregen, zou de religie van de joden
ondermijnd worden. Wat kon het getij van deze aanval keren?
Betreffende één mogelijk motief van de joden om de Septuaginta te
vertalen, merkt de joodse bijbelvertaler Max Margolis op: „Als wij de
opzet helemaal bij de joodse gemeenschap moeten zoeken, zal er
nog een motief hebben meegespeeld, namelijk de joodse Wet
toegankelijk te maken voor de heidense bevolking en de wereld ervan
te overtuigen dat de joden een cultuur bezaten die de wijsheid van
Hellas [Griekenland] naar de kroon stak.” De Hebreeuwse Geschriften
beschikbaar stellen voor de Griekssprekende wereld kan derhalve
zowel een vorm van zelfverdediging als een tegenaanval zijn geweest.
Alexanders helleniseringsbeleid had Grieks tot de internationale taal
van de wereld gemaakt. Zelfs toen zijn rijk door de Romeinen werd
veroverd, bleef het algemene Grieks (of de Koinè) de handels- en
communicatietaal onder de natiën. Of dit nu het gevolg was van een
opzettelijke poging of een natuurlijke ontwikkeling was,
de Septuaginta-vertaling van de Hebreeuwse Geschriften vond snel
haar weg naar de huizen en harten van vele niet-joden die voorheen
onbekend waren met God en de Wet van de joden. De resultaten
waren verbazingwekkend.
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• Waar komen de Grieken vandaan als volk?
•
•
•
•
•
•
•

Go̱mer, = Germaanse stammen, Askenaz, Rifath en Togarma
Ma̱gog, = Scythen en noord europeanen
Ma̱dai, = Meden en Perzen
Ja̱van = Grieken
Tu̱bal = Tabali (oud volk in Turkijke)
Me̱sech = Musku (oud volk in Turkije)
Ti̱ras = Turkenoi/Tursenoi, na verhuizing, Tiras (Etrusken, buren
Romeinen)
• Tur·seʹnoi van klassieke Griekse schrijvers, ook
wel Tur·rheʹnoi genoemd. De Tur·seʹnoi waren een zeevarend
volk en bewoonden de eilanden en kustgebieden van de
Egeïsche Zee.

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200001765?q=javan&p=par
GRIEKENLAND, GRIEKEN
Deze namen zijn afgeleid van Graiʹkoi, de naam van een stam in NW-
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Griekenland. De Romeinen pasten de naam (Lat.: Graeci) op de
bewoners van heel Griekenland toe. Uiteindelijk gebruikte zelfs
Aristoteles in zijn geschriften de term op soortgelijke wijze.
Een andere oude naam, Ioniërs, komt vanaf de 8ste eeuw v.G.T. in
Assyrische spijkerschriftdocumenten voor, alsook in Perzische en
Egyptische annalen. Deze naam is afgeleid van Javan (Hebr.: Ja·wanʹ),
de zoon van Jafeth en kleinzoon van Noach. Javan was de
Jafethitische voorvader van de oude volken van Griekenland en de
omliggende eilanden, en klaarblijkelijk ook van de vroege bewoners
van Cyprus, gedeelten van Z-Italië, Sicilië en Spanje. — Ge 10:1,
2, 4, 5; 1Kr 1:4, 5, 7; zie ELISA nr. 2; JAVAN; KITTIM.
Hoewel de aanduiding „Ionisch” tegenwoordig geografisch gezien
betrekking heeft op de zee tussen Z-Italië en Z-Griekenland, met
inbegrip van de eilandenketen langs de W-kust van Griekenland, werd
deze aanduiding eens in een ruimere zin toegepast, die meer
overeenkomt met het gebruik van het woord „Javan” in de
Hebreeuwse Geschriften. In de 8ste eeuw v.G.T. sprak de profeet Jesaja
over de tijd dat de teruggekeerde ballingen van Juda naar verre
natiën gezonden zouden worden, onder andere naar „Tubal en Javan,
de verafgelegen eilanden”. — Jes 66:19.
In de christelijke Griekse Geschriften wordt het
land Helʹlas („Griekenland”, Han 20:2) en het volk Hel·leʹnes genoemd.
De Grieken zelf gebruikten deze namen reeds verscheidene eeuwen
voor de gewone tijdrekening en doen dit nog steeds. „Hellas” kan
verband houden met „Elisa”, een van de zonen van Javan (Ge 10:4).
Na de verovering door de Romeinen in 146 v.G.T. werd ook de naam
Achaje op Midden- en Z-Griekenland toegepast.
Gomer:
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200001740?q=gomer&p=par
1. Kleinzoon van Noach en de eerstgenoemde zoon van Jafeth; hij
werd na de Vloed geboren (Ge 10:1, 2; 1Kr 1:4, 5). Hij en zijn zonen,
Askenaz, Rifath en Togarma, behoorden tot „de families van de zonen
van Noach naar hun familieafstamming”, en van hen uit hebben de
natiën zich na de Vloed over de aarde verspreid. — Ge 10:3, 32.
De van Gomer afstammende natie wordt in de geschiedenis in
verband gebracht met de oude Cimmeriërs, een Arisch volk dat zich
klaarblijkelijk in het gebied ten N van de Zwarte Zee vestigde. In de 8ste
eeuw v.G.T., tijdens de regering van de Assyrische koning Sargon,
werden zij blijkbaar door de Scythen over de Kaukasus (het gebergte
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tussen de Zwarte en de Kaspische Zee) gedreven. De Cimmeriërs
stormden door Klein-Azië heen, waarbij zij het koninkrijk Urartu (Ararat)
aanvielen en het oostelijke deel van Klein-Azië binnendrongen. De
Armeense naam voor Kappadocië, Gamirkʽ, herinnert ongetwijfeld aan
hun invasie. Aangezien de Cimmeriërs zich in het O tegenover een sterk
Assyrisch rijk gesteld zagen, rukten zij in westelijke richting op en streden
tegen de Frygiërs en de Lydiërs. Ten slotte werden zij door de Lydische
koning Alyattes (voorganger van Croesus) uit Lydië verdreven.
In Ezechiëls profetie (welk geschrift kennelijk ca. 591 v.G.T. voltooid
werd) betreffende de aanval van „Gog van het land Magog” op het
weer bijeengebrachte volk van Jehovah, worden „Gomer en al zijn
krijgsbenden” samen met Togarma „uit de meest afgelegen streken
van het noorden, en al zijn krijgsbenden,” onder Gogs strijdkrachten
genoemd. — Ez 38:2-8; zie GOG nr. 2; MAGOG nr. 2; TOGARMA.
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200002836
(Ma̱gog).
1. Een zoon van Jafeth en kleinzoon van Noach. Zijn naam komt voor
onder de namen van de familiehoofden van wie de eerste nationale
groepen afstamden die zich na de Vloed over de aarde hebben
verspreid. — Ge 10:1, 2, 5; 1Kr 1:5.
2. Een naam die wordt aangetroffen in Ezechiëls profetie over de
hevige aanval door „Gog van het land Magog” op Jehovah’s weer
bijeenvergaderde volk. „Magog” schijnt door de profeet gebruikt te
worden om daarmee een land of gebied aan te duiden in „de meest
afgelegen streken van het noorden”, vanwaar Gogs menigte oprukt,
en zijn plunderende strijdkrachten worden beschreven als „rijdend te
paard, een grote vergadering, ja, een talrijke krijgsmacht” die zwaard
en boog hanteert. — Ez 38:2-4, 8, 9, 13-16;39:1-3, 6.
Sinds de tijd van de joodse geschiedschrijver Josephus heeft men
geopperd dat er een verband bestond tussen „het land Magog” en de
Scythische stammen van NO-Europa en Centraal-Azië (De joodse
oudheden, I, vi, 1). Klassieke schrijvers uit de tijd van de Grieken en de
Romeinen beschreven de Scythen als roofzuchtige, oorlogszuchtige
barbaren uit het Noorden, die een grote ruitermacht hadden,
bestaande uit goed uitgeruste, geoefende boogschutters. Hoewel de
naam Scyth oorspronkelijk afgeleid kan zijn van „Askenaz”, de naam
van een andere nakomeling van Jafeth (Ge 10:2, 3), wordt in
de Encyclopædia Britannica (1959, Deel 20, blz. 235) gezegd dat „in
alle klassieke literatuur Scythië doorgaans betrekking heeft op alle
gebieden ten noorden en noordoosten van de Zwarte Zee en Scyth
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(Skuthes) de aanduiding is voor elke uit die streken afkomstige
barbaar”. Andere naslagwerken bevestigen eveneens dat de term
„Scyth” — net zoals thans de term „Tataar” — in een nogal ruime
betekenis werd gebruikt en in het algemeen de nomadenstammen ten
N van de Kaukasus (het gebied tussen de Zwarte en de Kaspische Zee)
omvatte. Zo staat in The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious
Knowledge te lezen: „Onder de Ouden was de naam ’Scythen’ een
rekbaar begrip, en hetzelfde kan van het
Hebreeuwse ’Magog’ worden gezegd.” — Onder redactie van
S. Jackson, 1956, Deel V, blz. 14.
Symbolisch gebruik. Het feit dat de bijbel (evenals de wereldlijke
geschiedenis) ons omtrent de precieze ligging van „het land Magog”
in het ongewisse laat, alsook dat de profeet gewag maakt van „het
laatst der jaren” (Ez 38:8), en het feit dat niet bekend is of er een
letterlijke invasie in Israël heeft plaatsgevonden die met de beschrijving
overeenkomt, verschaffen de basis voor de veronderstelling dat de
profetie over Magog betrekking heeft op een toekomstige tijd in de
bijbelse ’tijd van het einde’. Op grond hiervan zien veel commentators
er een voorzegging in van de laatste aanval der wereldmachten op
het koninkrijk Gods en verstaan onder het land Magog „de wereld die
Gods volk en zijn koninkrijk vijandig gezind is”. — Funk and Wagnalls
New Standard Bible Dictionary, 1936, blz. 307.
Het land Magog heeft dus duidelijk een symbolische betekenis. Dat de
term „Scyth”, die gewoonlijk met Magog in verband wordt gebracht,
een synoniem werd voor wat wreed en ontaard is, schijnt tot de
logische conclusie te leiden dat er een gevallen staat of toestand van
vernedering door wordt aangeduid, overeenkomend met de positie
waarin Satan en zijn engelen zich na de oorlog in de hemel bevinden
en vanuit welke vernederde positie hij toornig ’oorlog voert tegen de
overgeblevenen van het zaad van de vrouw’, zoals in Openbaring
12:7-17 wordt beschreven. — Zie GOG nr. 2.
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1001077183
Meden, Medië
De Meden waren een volk dat afstamde van Jafeths zoon Madai. Ze
vestigden zich in het Iraanse hoogland dat bekend kwam te staan als
het land Medië. De Meden sloten zich bij Babylon aan om Assyrië te
verslaan. Perzië was toen een provincie onder Medië, maar Cyrus
kwam in opstand en Medië ging samen met Perzië het rijk Medië-Perzië
vormen, dat in 539 v.Chr. het Nieuw-Babylonische Rijk versloeg. Met
Pinksteren 33 waren er Meden in Jeruzalem aanwezig (Da 5:28, 31; Han
2:9). — Zie App. B9.
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Tubal : https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200004488
Tubal lag dus ten N van Israël maar niet zo ver dat het geen handel
kon drijven met Tyrus in Fenicië. De meeste geleerden zijn van mening
dat met de naam geduid wordt op hetzelfde volk als de Tabali uit
Assyrische inscripties, waarin Tabali en Musku (blijkbaar Mesech)
samen worden genoemd (Ancient Near Eastern Texts, onder redactie
van J. B. Pritchard, 1974, blz. 284). Enkele eeuwen later brengt ook
Herodotus (III, 94) hen samen ter sprake en noemt hen Tibarenen en
Moschen. Op grond hiervan neemt men aan dat het land Tubal (in
ieder geval in de Assyrische tijd) ten NO van Cilicië in oostelijk Klein-Azië
lag. Dat er in dit gebied kopermijnen zijn, stemt overeen met het
bijbelse verslag.
MESECH https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200003008
(Me̱sech).
1. Een van de zonen die na de Vloed aan Jafeth, de zoon van Noach,
geboren werden (Ge 10:2; 1Kr 1:5). De naam ging kennelijk over op zijn
nakomelingen en op het land waar zij zich vestigden. De profeet
Ezechiël noemt Mesech herhaaldelijk samen met Tubal en geeft te
kennen dat ze ten N van Palestina lagen. Over Mesech en Tubal wordt
gezegd dat zij slaven en koper naar Tyrus exporteerden, vaak oorlog
voerden en hetzij bondgenoten van ’Gog van Magog’ of aan hem
onderworpen waren in zijn geprofeteerde boosaardige veldtocht
tegen „de bergen van Israël” (Ez 27:13; 32:26; 38:2, 3;39:1, 2;
zie GOG nr. 2). In Psalm 120:5 wordt Mesech onafhankelijk van Tubal
genoemd, kennelijk als zinnebeeld van een agressief, barbaars volk.
Ongeveer 1000 jaar na de Vloed wordt in Assyrische inscripties voor het
eerst melding gemaakt van een volk genaamd Musku, dat een gebied
in Klein-Azië ten W van Assyrië bewoonde. De Assyrische koningen
Tiglath-Pileser I, Tukulti-Ninurta II, Assurnasirpal II en Sargon maken er
allen melding van tegen hen te hebben gestreden. Het feit dat
de Musku dikwijls samen met de Tabali (kennelijk de in de bijbel
genoemde Tubal) worden vermeld, doet vermoeden dat de
naam Musku van Mesech is afgeleid. Herodotus (III, 94) maakt later op
dezelfde wijze gewag van de Moschen en de Tibarenen.
Veel geleerden opperen dat de Musku verwant moeten zijn met de
Frygiërs, die klaarblijkelijk tegen het einde van het 2de millennium v.G.T.
de heerschappij voerden over een groot deel van West- en CentraalKlein-Azië. Koning Mita van Muski, van wie de Assyrische koning Sargon
melding maakt, wordt door sommige geleerden vereenzelvigd met
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koning Midas van Frygië, die volgens de Griekse overlevering in
dezelfde tijd regeerde.
2. Mesech komt in de masoretische tekst in 1 Kronieken 1:17 voor als
een nakomeling van Sem, maar in het overeenkomstige
geslachtsregister in Genesis 10:23 staat „Mas”.
Tiras https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200004420
Een van de zeven zonen van Jafeth (Ge 10:2; 1Kr 1:5). De
nakomelingen van Jafeths zonen werden later „in hun landen
verspreid, elk naar zijn taal”. — Ge 10:5. Over het algemeen wordt Tiras
door hedendaagse geleerden geïdentificeerd met de Tur·seʹnoi van
klassieke Griekse schrijvers, ook wel Tur·rheʹnoi genoemd.
De Tur·seʹnoi waren een zeevarend volk en bewoonden de eilanden
en kustgebieden van de Egeïsche Zee.
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• Waar komen de Grieken vandaan als volk?
•
•
•
•
•
•
•

Go̱mer, = Germaanse stammen, Askenaz, Rifath en Togarma
Ma̱gog, = Scythen en noord europeanen
Ma̱dai, = Meden en Perzen
Ja̱van = Grieken
Tu̱bal = Tabali (oud volk in Turkijke)
Me̱sech = Musku (oud volk in Turkije)
Ti̱ras = Turkenoi/Tursenoi, na verhuizing, Tiras (Etrusken, buren
Romeinen)
• Tur·seʹnoi van klassieke Griekse schrijvers, ook
wel Tur·rheʹnoi genoemd. De Tur·seʹnoi waren een zeevarend
volk en bewoonden de eilanden en kustgebieden van de
Egeïsche Zee.

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200001765?q=javan&p=par
GRIEKENLAND, GRIEKEN
Deze namen zijn afgeleid van Graiʹkoi, de naam van een stam in NW-
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Griekenland. De Romeinen pasten de naam (Lat.: Graeci) op de
bewoners van heel Griekenland toe. Uiteindelijk gebruikte zelfs
Aristoteles in zijn geschriften de term op soortgelijke wijze.
Een andere oude naam, Ioniërs, komt vanaf de 8ste eeuw v.G.T. in
Assyrische spijkerschriftdocumenten voor, alsook in Perzische en
Egyptische annalen. Deze naam is afgeleid van Javan (Hebr.: Ja·wanʹ),
de zoon van Jafeth en kleinzoon van Noach. Javan was de
Jafethitische voorvader van de oude volken van Griekenland en de
omliggende eilanden, en klaarblijkelijk ook van de vroege bewoners
van Cyprus, gedeelten van Z-Italië, Sicilië en Spanje. — Ge 10:1,
2, 4, 5; 1Kr 1:4, 5, 7; zie ELISA nr. 2; JAVAN; KITTIM.
Hoewel de aanduiding „Ionisch” tegenwoordig geografisch gezien
betrekking heeft op de zee tussen Z-Italië en Z-Griekenland, met
inbegrip van de eilandenketen langs de W-kust van Griekenland, werd
deze aanduiding eens in een ruimere zin toegepast, die meer
overeenkomt met het gebruik van het woord „Javan” in de
Hebreeuwse Geschriften. In de 8ste eeuw v.G.T. sprak de profeet Jesaja
over de tijd dat de teruggekeerde ballingen van Juda naar verre
natiën gezonden zouden worden, onder andere naar „Tubal en Javan,
de verafgelegen eilanden”. — Jes 66:19.
In de christelijke Griekse Geschriften wordt het
land Helʹlas („Griekenland”, Han 20:2) en het volk Hel·leʹnes genoemd.
De Grieken zelf gebruikten deze namen reeds verscheidene eeuwen
voor de gewone tijdrekening en doen dit nog steeds. „Hellas” kan
verband houden met „Elisa”, een van de zonen van Javan (Ge 10:4).
Na de verovering door de Romeinen in 146 v.G.T. werd ook de naam
Achaje op Midden- en Z-Griekenland toegepast.
Gomer:
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200001740?q=gomer&p=par
1. Kleinzoon van Noach en de eerstgenoemde zoon van Jafeth; hij
werd na de Vloed geboren (Ge 10:1, 2; 1Kr 1:4, 5). Hij en zijn zonen,
Askenaz, Rifath en Togarma, behoorden tot „de families van de zonen
van Noach naar hun familieafstamming”, en van hen uit hebben de
natiën zich na de Vloed over de aarde verspreid. — Ge 10:3, 32.
De van Gomer afstammende natie wordt in de geschiedenis in
verband gebracht met de oude Cimmeriërs, een Arisch volk dat zich
klaarblijkelijk in het gebied ten N van de Zwarte Zee vestigde. In de 8ste
eeuw v.G.T., tijdens de regering van de Assyrische koning Sargon,
werden zij blijkbaar door de Scythen over de Kaukasus (het gebergte
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tussen de Zwarte en de Kaspische Zee) gedreven. De Cimmeriërs
stormden door Klein-Azië heen, waarbij zij het koninkrijk Urartu (Ararat)
aanvielen en het oostelijke deel van Klein-Azië binnendrongen. De
Armeense naam voor Kappadocië, Gamirkʽ, herinnert ongetwijfeld aan
hun invasie. Aangezien de Cimmeriërs zich in het O tegenover een sterk
Assyrisch rijk gesteld zagen, rukten zij in westelijke richting op en streden
tegen de Frygiërs en de Lydiërs. Ten slotte werden zij door de Lydische
koning Alyattes (voorganger van Croesus) uit Lydië verdreven.
In Ezechiëls profetie (welk geschrift kennelijk ca. 591 v.G.T. voltooid
werd) betreffende de aanval van „Gog van het land Magog” op het
weer bijeengebrachte volk van Jehovah, worden „Gomer en al zijn
krijgsbenden” samen met Togarma „uit de meest afgelegen streken
van het noorden, en al zijn krijgsbenden,” onder Gogs strijdkrachten
genoemd. — Ez 38:2-8; zie GOG nr. 2; MAGOG nr. 2; TOGARMA.
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200002836
(Ma̱gog).
1. Een zoon van Jafeth en kleinzoon van Noach. Zijn naam komt voor
onder de namen van de familiehoofden van wie de eerste nationale
groepen afstamden die zich na de Vloed over de aarde hebben
verspreid. — Ge 10:1, 2, 5; 1Kr 1:5.
2. Een naam die wordt aangetroffen in Ezechiëls profetie over de
hevige aanval door „Gog van het land Magog” op Jehovah’s weer
bijeenvergaderde volk. „Magog” schijnt door de profeet gebruikt te
worden om daarmee een land of gebied aan te duiden in „de meest
afgelegen streken van het noorden”, vanwaar Gogs menigte oprukt,
en zijn plunderende strijdkrachten worden beschreven als „rijdend te
paard, een grote vergadering, ja, een talrijke krijgsmacht” die zwaard
en boog hanteert. — Ez 38:2-4, 8, 9, 13-16;39:1-3, 6.
Sinds de tijd van de joodse geschiedschrijver Josephus heeft men
geopperd dat er een verband bestond tussen „het land Magog” en de
Scythische stammen van NO-Europa en Centraal-Azië (De joodse
oudheden, I, vi, 1). Klassieke schrijvers uit de tijd van de Grieken en de
Romeinen beschreven de Scythen als roofzuchtige, oorlogszuchtige
barbaren uit het Noorden, die een grote ruitermacht hadden,
bestaande uit goed uitgeruste, geoefende boogschutters. Hoewel de
naam Scyth oorspronkelijk afgeleid kan zijn van „Askenaz”, de naam
van een andere nakomeling van Jafeth (Ge 10:2, 3), wordt in
de Encyclopædia Britannica (1959, Deel 20, blz. 235) gezegd dat „in
alle klassieke literatuur Scythië doorgaans betrekking heeft op alle
gebieden ten noorden en noordoosten van de Zwarte Zee en Scyth
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(Skuthes) de aanduiding is voor elke uit die streken afkomstige
barbaar”. Andere naslagwerken bevestigen eveneens dat de term
„Scyth” — net zoals thans de term „Tataar” — in een nogal ruime
betekenis werd gebruikt en in het algemeen de nomadenstammen ten
N van de Kaukasus (het gebied tussen de Zwarte en de Kaspische Zee)
omvatte. Zo staat in The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious
Knowledge te lezen: „Onder de Ouden was de naam ’Scythen’ een
rekbaar begrip, en hetzelfde kan van het
Hebreeuwse ’Magog’ worden gezegd.” — Onder redactie van
S. Jackson, 1956, Deel V, blz. 14.
Symbolisch gebruik. Het feit dat de bijbel (evenals de wereldlijke
geschiedenis) ons omtrent de precieze ligging van „het land Magog”
in het ongewisse laat, alsook dat de profeet gewag maakt van „het
laatst der jaren” (Ez 38:8), en het feit dat niet bekend is of er een
letterlijke invasie in Israël heeft plaatsgevonden die met de beschrijving
overeenkomt, verschaffen de basis voor de veronderstelling dat de
profetie over Magog betrekking heeft op een toekomstige tijd in de
bijbelse ’tijd van het einde’. Op grond hiervan zien veel commentators
er een voorzegging in van de laatste aanval der wereldmachten op
het koninkrijk Gods en verstaan onder het land Magog „de wereld die
Gods volk en zijn koninkrijk vijandig gezind is”. — Funk and Wagnalls
New Standard Bible Dictionary, 1936, blz. 307.
Het land Magog heeft dus duidelijk een symbolische betekenis. Dat de
term „Scyth”, die gewoonlijk met Magog in verband wordt gebracht,
een synoniem werd voor wat wreed en ontaard is, schijnt tot de
logische conclusie te leiden dat er een gevallen staat of toestand van
vernedering door wordt aangeduid, overeenkomend met de positie
waarin Satan en zijn engelen zich na de oorlog in de hemel bevinden
en vanuit welke vernederde positie hij toornig ’oorlog voert tegen de
overgeblevenen van het zaad van de vrouw’, zoals in Openbaring
12:7-17 wordt beschreven. — Zie GOG nr. 2.
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1001077183
Meden, Medië
De Meden waren een volk dat afstamde van Jafeths zoon Madai. Ze
vestigden zich in het Iraanse hoogland dat bekend kwam te staan als
het land Medië. De Meden sloten zich bij Babylon aan om Assyrië te
verslaan. Perzië was toen een provincie onder Medië, maar Cyrus
kwam in opstand en Medië ging samen met Perzië het rijk Medië-Perzië
vormen, dat in 539 v.Chr. het Nieuw-Babylonische Rijk versloeg. Met
Pinksteren 33 waren er Meden in Jeruzalem aanwezig (Da 5:28, 31; Han
2:9). — Zie App. B9.
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Tubal : https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200004488
Tubal lag dus ten N van Israël maar niet zo ver dat het geen handel
kon drijven met Tyrus in Fenicië. De meeste geleerden zijn van mening
dat met de naam geduid wordt op hetzelfde volk als de Tabali uit
Assyrische inscripties, waarin Tabali en Musku (blijkbaar Mesech)
samen worden genoemd (Ancient Near Eastern Texts, onder redactie
van J. B. Pritchard, 1974, blz. 284). Enkele eeuwen later brengt ook
Herodotus (III, 94) hen samen ter sprake en noemt hen Tibarenen en
Moschen. Op grond hiervan neemt men aan dat het land Tubal (in
ieder geval in de Assyrische tijd) ten NO van Cilicië in oostelijk Klein-Azië
lag. Dat er in dit gebied kopermijnen zijn, stemt overeen met het
bijbelse verslag.
MESECH https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200003008
(Me̱sech).
1. Een van de zonen die na de Vloed aan Jafeth, de zoon van Noach,
geboren werden (Ge 10:2; 1Kr 1:5). De naam ging kennelijk over op zijn
nakomelingen en op het land waar zij zich vestigden. De profeet
Ezechiël noemt Mesech herhaaldelijk samen met Tubal en geeft te
kennen dat ze ten N van Palestina lagen. Over Mesech en Tubal wordt
gezegd dat zij slaven en koper naar Tyrus exporteerden, vaak oorlog
voerden en hetzij bondgenoten van ’Gog van Magog’ of aan hem
onderworpen waren in zijn geprofeteerde boosaardige veldtocht
tegen „de bergen van Israël” (Ez 27:13; 32:26; 38:2, 3;39:1, 2;
zie GOG nr. 2). In Psalm 120:5 wordt Mesech onafhankelijk van Tubal
genoemd, kennelijk als zinnebeeld van een agressief, barbaars volk.
Ongeveer 1000 jaar na de Vloed wordt in Assyrische inscripties voor het
eerst melding gemaakt van een volk genaamd Musku, dat een gebied
in Klein-Azië ten W van Assyrië bewoonde. De Assyrische koningen
Tiglath-Pileser I, Tukulti-Ninurta II, Assurnasirpal II en Sargon maken er
allen melding van tegen hen te hebben gestreden. Het feit dat
de Musku dikwijls samen met de Tabali (kennelijk de in de bijbel
genoemde Tubal) worden vermeld, doet vermoeden dat de
naam Musku van Mesech is afgeleid. Herodotus (III, 94) maakt later op
dezelfde wijze gewag van de Moschen en de Tibarenen.
Veel geleerden opperen dat de Musku verwant moeten zijn met de
Frygiërs, die klaarblijkelijk tegen het einde van het 2de millennium v.G.T.
de heerschappij voerden over een groot deel van West- en CentraalKlein-Azië. Koning Mita van Muski, van wie de Assyrische koning Sargon
melding maakt, wordt door sommige geleerden vereenzelvigd met
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koning Midas van Frygië, die volgens de Griekse overlevering in
dezelfde tijd regeerde.
2. Mesech komt in de masoretische tekst in 1 Kronieken 1:17 voor als
een nakomeling van Sem, maar in het overeenkomstige
geslachtsregister in Genesis 10:23 staat „Mas”.
Tiras https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200004420
Een van de zeven zonen van Jafeth (Ge 10:2; 1Kr 1:5). De
nakomelingen van Jafeths zonen werden later „in hun landen
verspreid, elk naar zijn taal”. — Ge 10:5. Over het algemeen wordt Tiras
door hedendaagse geleerden geïdentificeerd met de Tur·seʹnoi van
klassieke Griekse schrijvers, ook wel Tur·rheʹnoi genoemd.
De Tur·seʹnoi waren een zeevarend volk en bewoonden de eilanden
en kustgebieden van de Egeïsche Zee.
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• Noord-West europeanen stammen van Gomer en Magog af…
• Gen 10:3 De zonen van Go̱mer waren A̱skenaz, Ri̱fath en
Toga̱rma
• Joden noemen Joden die in Duitsland leven Askenazi….
• Kun je raden waar die naam vandaan komt?
• Go̱mer, = Kaukasus gebergte. (Georgië, Armenië)
• Waarom worden blanken (Europeanen) Kaukasiër genoemd?
• Germaanse stammen, Askenaz, Rifath en Togarma
• Ma̱gog, = Scythen en noord Europeanen
• Ma̱dai, = Meden en Perzen
• Ja̱van = Grieken
• Tu̱bal = Tabali (oud volk in Turkijke)
• Me̱sech = Musku (oud volk in Turkije)
• Ti̱ras = Turkenoi/Tursenoi, na verhuizing, Tiras (Etrusken, buren
Romeinen), Tur·seʹnoi van klassieke Griekse schrijvers, ook
wel Tur·rheʹnoi genoemd. De Tur·seʹnoi waren een zeevarend volk en
bewoonden de eilanden en kustgebieden van de Egeïsche Zee.
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• Gen 10:3 De zonen van Go̱mer waren A̱skenaz, Ri̱fath en Toga̱rma
• Noord-West europeanen stammen van Gomer en Magog af…
• Joden noemen Joden die in Duitsland leven Askenazi…. Kun je
raden waar die naam vandaan komt?
Jer 51:27 ‘Stel een signaal op in het land.+
Blaas de hoorn onder de volken.
Zet de volken tegen haar in.*
Roep de koninkrijken van A̱rarat,+ Mi̱nni en A̱skenaz+ tegen haar op.+
Stel een werfofficier tegen haar aan.
Laat de paarden optrekken als krioelende* sprinkhanen.
Askenaz: https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200000423
1. De eerstgenoemde van de drie zonen van Gomer, de zoon van
Jafeth. — Ge 10:3; 1Kr 1:6.
In joodse geschriften uit de middeleeuwen (en zelfs daarna) werd de
uitdrukking „Askenaz” toegepast op de Teutonen en meer in het
bijzonder op Germanië (Duitsland). Dientengevolge worden zelfs thans
nog joden uit Germaanse landen aangeduid als Asjkenaziem ter
onderscheiding van de Sefardiem, de joden uit Spanje en Portugal.
2. In Jeremia 51:27 wordt een koninkrijk Askenaz genoemd dat zich met
de koninkrijken Ararat en Minni tegen Babylon had verbonden ten tijde
van zijn val (539 v.G.T.). Aangezien wordt aangenomen dat Ararat in
de buurt van het Vanmeer lag en Minni (dat in Assyrische inscripties
„Mannai” wordt genoemd) ten ZO van het Vanmeer, bevond het
koninkrijk Askenaz zich waarschijnlijk in de buurt van deze gebieden,
vermoedelijk iets ten N daarvan, in het gebied tussen de Zwarte Zee en
de Kaspische Zee.
Volgens archeologen is de naam Askenaz de tegenhanger van de
Assyrische naam Ashguzai, die klaarblijkelijk werd gebruikt voor de
oude Scythen in het gebied van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee.
Spijkerschrifttabletten vermelden dat deze stam en de Mannai (Minni)
zich verbonden in een opstand tegen Assyrië in de 7de eeuw v.G.T.
• https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews
Ashkenazi Jews (/ˌæʃ-, ɑːʃkəˈnɑːzi/ ASH-, AHSH-kə-NAH-zee),[18] also
known as Ashkenazic Jews or, by using the Hebrew plural suffix im, Ashkenazim[a] are a Jewish diaspora population who coalesced in
the Holy Roman Empirearound the end of the first millennium.[20]
The traditional diaspora language of Ashkenazi Jews
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is Yiddish (a Germanic language with elements of Hebrew, Aramaic,
and Slavic languages),[20] developed after they had moved into
northern Europe: beginning with Germany and France in the Middle
Ages. For centuries they used Hebrew only as a sacred language,
until the revival of Hebrew as a common language in 20th century's
Israel. Throughout their time in Europe, Ashkenazim have made many
important contributions to its philosophy, scholarship, literature, art,
music and science.[21][22][23][24]
The term "Ashkenazi" refers to Jewish settlers who established
communities along the Rhine river in Western Germany and in Northern
France dating to the Middle Ages.[25] Once there, they adapted
traditions carried from Babylon, the Holy Land, and the Western
Mediterranean to their new environment.[26] The Ashkenazi religious rite
developed in cities such as Mainz, Worms, and Troyes. The eminent
French Rishon Rabbi Shlomo Itzhaki (Rashi) would have a significant
influence on the Jewish religion.
Oorsprong naam “Turkije”
https://en.wikipedia.org/wiki/Name_of_Turkey
Turkic sources[edit]
The first recorded use of the term "Türk" or "Türük" as an autonym is
contained in the Old Turkic inscriptions of the Göktürks (Celestial Turks)
of Central Asia (c. AD 735).[9] The Turkic self-designation Türk is attested
to reference to the Göktürks in the 6th century AD. A letter by Ishbara
Qaghan to Emperor Wen of Sui in 585 described him as "the Great Turk
Khan."[10][better source needed]
Chinese sources[edit]
See also: Tiele people § Tiele, and Tujue § Etymology
An early form of the same name may be reflected in the form of tie-le (
鐵勒) or tu-jue (突厥), a name given by the Chinese to the people living
south of the Altay Mountains of Central Asia as early as 177 BC.[1] The
Chinese Book of Zhou (7th century) presents an etymology of the
name Turk as derived from "helmet", explaining that this name comes
from the shape of a mountain where they worked in the Altai
Mountains.[11]
Greek and Latin sources[edit]
Pomponius Mela refers to the "Turcae" in the forests north of the Sea of
Azov, and Pliny the Elder lists the "Tyrcae" among the people of the
same area.[12] The Greek name, Tourkia (Greek: Τουρκία) was used by
the Byzantine emperor and scholar Constantine VII Porphyrogenitus in
his book De Administrando Imperio,[13][14] though in his use, "Turks"
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always referred to Magyars.[15] Similarly, the medieval Khazar Empire, a
Turkic state on the northern shores of the Black and Caspian seas, was
referred to as Tourkia (Land of the Turks) in Byzantine
sources.[16]However, the Byzantines later began using this name to
define the Seljuk-controlled parts of Anatolia in the centuries that
followed the Battle of Manzikert in 1071. The medieval Greek and Latin
terms did not designate the same geographic area now known as
Turkey. Instead, they were mostly synonymous with Tartary, a term
including Khazaria and the other khaganates of the Central
Asian steppe, until the appearance of the Seljuks and the rise of the
Ottoman Empire in the 14th century, reflecting the progress of the Turkic
expansion. However, the term Tartary itself was a misnomer[17] which
was constantly used by the Europeans to refer the realms of Turkic
peoples and Turkicized Mongols until the mid-19th century.
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• Over welk moment hebben we het eigenlijk als we Jafeth en zijn
zoons en kleinzoons bespreken?
• De vloed was in 2370 VC
• als we de telling in de Masoretische tekst aanhouden.
Het was in 3170 volgens de Septuaginta, waarover aan
het einde van deze tour meer
• Ik was ooit van plan een tour over de vloed te
maken, mooi onderwerp, maar gaat er niet meer

😢
• Blijkbaar breid de mensheid zich heel snel
uit na de vloed , en al rond ten laatste
2030 VC verschijnen de taal families
(door de taalverwarring).
van komen denk ik
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Minoïsche_beschaving
Het is niet bekend hoe de 'Minoërs' zichzelf noemden. Wel is bekend
dat zij in het Oude Egypte Keftioe genoemd werden. In de annalen
van Mari wordt Kaptara genoemd[1] en in de Bijbel komt de
naam Kaftor voor, die op het eiland Kreta betrekking heeft.
Er waren belangrijke handelsbetrekkingen over zee met
de Cycladen en met andere grote beschavingsgebieden op het
vasteland, zoals het Oude Egypte, Anatolië en Kanaän. Mogelijk waren
ze de eerste thalassocratie, al zijn er twijfels of zij werkelijk over de zee
heersten in de mate zoals Thucydides schreef in zijn Geschiedenis van
de Peloponnesische oorlog, al was ook hij al voorzichtig door aan te
geven dat het om een overlevering ging.[2]
https://nl.wikipedia.org/wiki/Minoïsche_uitbarsting
De Minoïsche uitbarsting is een enorme vulkaanuitbarsting die zich in
de Minoïsche tijd op Santorini heeft
voorgedaan. Dendrochronologisch en ander onderzoek situeert deze
gebeurtenis tussen 1650 en 1600 v.Chr. De eruptie was met
een vulkanische-explosiviteitsindex van 6 of 7, dense-rock equivalent =
60 km³, een van de grootste vulkaanuitbarstingen, waarvan bekend is
dat zij op Aarde zijn gebeurd.[1][2] Daarbij werd dusdanig
veel lavauitgespuwd dat de oude stad Akrotiri onder 50
meter puimsteen verdween. De vulkaan, die het centrale deel van het
eiland vormde, zakte in zee en veroorzaakte een tsunami van 28 meter
die een enorme verwoesting op Kreta moet hebben veroorzaakt.
De ramp is waarschijnlijk niet de belangrijkste oorzaak van de
ondergang van de Minoïsche beschaving geweest. Het definitieve
einde van die beschaving kwam zo'n tweehonderd jaar later, toen de
beschaving aanmerkelijk verzwakt was en door de Myceners onder de
voet werd gelopen.
De enige uitbarsting van dit formaat waarmee die van Thera
vergelijkbaar is, was die van de Krakatau in 1883.
Thera en Santorini zijn twee verschillende namen voor hetzelfde eiland
in de Egeïsche Zee.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Myceense_beschaving
De Myceense beschaving of Helladische beschaving was een
belangrijke cultuur in Griekenland, die als opvolger van de Minoïsche
beschaving bestond in de Late Bronstijd, van ca. 1600 tot ca. 1100
v.Chr., de zogenaamde Helladische periode.
Deze belangrijke pre-Helleense beschaving werd genoemd naar de
Griekse plaats Mycene, waar imposante overblijfselen van paleizen en
resten van andere bouwwerken uit deze beschaving gevonden zijn. In
de 14e en 13e eeuw v.Chr. was Mycene het centrum van deze cultuur,
die zich over de Peloponnesos en het zuidelijke deel van het Griekse
vasteland uitstrekte. Dat wil echter niet zeggen dat dit gebied
staatkundig ook een eenheid vormde.
Voor de ontdekking en de studie van de "Myceense" cultuur hebben
twee amateurs zich bijzonder verdienstelijk gemaakt: de
Duitser Heinrich Schliemann, die in de periode tussen 1874 en 1876 met
de opgravingen begon, en de Engelsman Michael Ventris, die in 1952
het zogenaamde Lineair B-schrift ontcijferde en aantoonde dat het
een vroeg stadium van de Griekse taal vertegenwoordigde.
De ontcijfering van het Lineair B heeft niet alleen aangetoond dat de
dragers van de "Myceense" cultuur Grieken waren, maar ook dat hun
godsdienst niet zo identiek was met de Minoïsche als men voordien
steeds had aangenomen. Veel van de bekende Griekse
goden werden blijkbaar al door de Myceners vereerd, wat bewijst dat
de Griekse mythen en sagen grotendeels uit de Myceense cultuur
stammen, wat Schliemann altijd al dacht. Zonder enige twijfel is het
deze cultuur die in de Homerische epen wordt weerspiegeld.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Val_van_het_West-Romeinse_Rijk
Met de Val van het West-Romeinse Rijk bedoelt men de afzetting van
de laatste West-Romeinse keizer Romulus Augustulus op 4
september 476 door Odoaker. Hier gingen twee eeuwen aan vooraf
waarin de keizers hun greep op steeds meer gebieden verloren, het rijk
al geplunderd was door verschillende volkeren en
de Germanen en Visigotenal meerdere marionettenkeizers op de troon
hadden gezet. De afzetting van de laatste keizer wordt dan ook vaak
gezien als een symbolisch einde van het eens zo machtige Romeinse
Rijk waar allang niet meer veel van over was.[1]Het keizerlijke hof was

8

toen al in Ravenna gevestigd omdat dit beter te verdedigen was. De
val van het West-Romeinse rijk luidde het begin van
de middeleeuwen in.
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• Al deze namen die hier staan kun je in geschiedenisboeken
terugvinden !
https://www.britannica.com/place/Ahhiyawa
Ahhiyawā, also called Ahhiyā, ancient kingdom lying to the west of
the Hittite empire. The exact location of Ahhiyawā is not definitely
known but may have been western Anatolia or one of the islands in
the Aegean Sea. The most commonly held theory is that the people of
Ahhiyawā were the Achaeans of Homer, early Mycenaean Greeks.
Another theory represents them as ancestors of the Trojans. In any
case, it seems quite certain that the Ahhiyawāns were a powerful
seafaring people.
Much of what is known about Ahhiyawā has been derived from Hittite
texts. The earliest references to the kingdom occur in documents
prepared during the reign of Suppiluliumas (c. 1380–46 BCE). It seems
that Ahhiyawā was a large and formidablekingdom with which the
Hittites had good relations. Later documents indicate that members of
the Ahhiyawān royal family traveled to the Hittite capital of Hattusa to
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study the charioteer’s art and that a statue of the god of Ahhiyawā
was brought to the Hittite king Mursilis II (reigned c. 1340–00 BCE) to cure
his illness. The Ahhiyawāns apparently became a threat to the Hittite
empire during the reign of Tudhaliyas IV (c. 1250–20 BCE). With the fall
of the Hittite empire, lack of textual evidence has left unknown the fate
of the Ahhiyawāns after the 13th century BCE.
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200001765
Deze namen zijn afgeleid van Graiʹkoi, de naam van een stam in NWGriekenland. De Romeinen pasten de naam (Lat.: Graeci) op de
bewoners van heel Griekenland toe. Uiteindelijk gebruikte zelfs
Aristoteles in zijn geschriften de term op soortgelijke wijze.
Een andere oude naam, Ioniërs, komt vanaf de 8ste eeuw v.G.T. in
Assyrische spijkerschriftdocumenten voor, alsook in Perzische en
Egyptische annalen. Deze naam is afgeleid van Javan (Hebr.: Ja·wanʹ),
de zoon van Jafeth en kleinzoon van Noach. Javan was de
Jafethitische voorvader van de oude volken van Griekenland en de
omliggende eilanden, en klaarblijkelijk ook van de vroege bewoners
van Cyprus, gedeelten van Z-Italië, Sicilië en Spanje. — Ge 10:1,
2,4, 5; 1Kr 1:4, 5, 7; zie ELISA nr. 2; JAVAN; KITTIM.
In de christelijke Griekse Geschriften wordt het
land Helʹlas („Griekenland”, Han 20:2) en het volk Hel·leʹnes genoemd.
De Grieken zelf gebruikten deze namen reeds verscheidene eeuwen
voor de gewone tijdrekening en doen dit nog steeds. „Hellas” kan
verband houden met „Elisa”, een van de zonen van Javan (Ge
10:4). Na de verovering door de Romeinen in 146 v.G.T. werd ook de
naam Achaje op Midden- en Z-Griekenland toegepast.
Elisa. https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200001316
2. Zoon van Javan, alsook een familiehoofd, uit wie ’de bevolking van
de eilanden der natiën zich verspreid’ heeft (Ge 10:4, 5; 1Kr 1:7). Verder
komt de naam Elisa in het bijbelse verslag nog eenmaal voor, namelijk
in het klaaglied over Tyrus, waar de naam betrekking heeft op een
land of een gebied, dat met Tyrus handel dreef. Tyrus wordt
zinnebeeldig voorgesteld als een schip, dat door vele natiën wordt
uitgerust, waarbij „de eilanden van Elisa” „blauw draad en
roodpurpergeverfde wol” ter bedekking van het scheepsdek leveren
(misschien een soort scherm ter beschutting tegen zon en regen). — Ez
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27:1-7.
Josephus, een joodse geschiedschrijver uit de 1ste eeuw, paste de
naam Elisa toe op de Eliseërs (Eoliërs [Aeoliërs]), een van de stamvaders
van de Griekse volken (De joodse oudheden, I, vi, 1). In Ezechiëls tijd
had de naam Aeolis slechts betrekking op een deel van de W-kust van
Klein-Azië. Een overeenkomst met de naam Elisa is terug te vinden in de
aanduiding Elis, een district aan de NW-kust van de Peloponnesos (het
zuidelijke schiereiland van Griekenland). Van de Grieken is ook bekend
dat zij in Z-Italië en op het eiland Sicilië kolonies stichtten, en in de
Aramese targoem wordt Elisa in een commentaar op Ezechiël 27:7 met
„de provincie Italië” geïdentificeerd. De beschrijving in Ezechiël zou op
elk van deze gebieden kunnen slaan, voor zover het landstreken waren
waar de zeer gewaardeerde purperverfstof werd vervaardigd, maar
over hun betrekking tot Elisa kan niets met zekerheid of definitief
worden gezegd, behalve dat het bewijsmateriaal eerder in de richting
van Griekenland dan van N-Afrika of Cyprus wijst. Ook is het redelijk
aan te nemen dat de nakomelingen van Elisa wellicht niet in dezelfde
omgeving zijn blijven wonen, maar zich in de loop der eeuwen elders
hebben gevestigd of hun woongebied hebben uitgebreid en dat de
naam Elisa dus in verschillende tijden op verschillende gebieden
betrekking had.
Tarsis. https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200004325
4. Een gebied dat oorspronkelijk werd bevolkt door nakomelingen van
Tarsis, een zoon van Javan en een kleinzoon van Jafeth. Er zijn enige
aanwijzingen betreffende de richting waarin de nakomelingen van
Tarsis in de eeuwen na de Vloed zijn getrokken.
De profeet Jona (ca. 844 v.G.T.), aan wie Jehovah de opdracht had
gegeven naar Nineve in Assyrië te gaan, trachtte zich aan zijn
toewijzing te onttrekken door naar de havenstad Joppe (Tel Aviv-Jaffa)
aan de Middellandse Zee te gaan en passage te boeken op „een
schip dat naar Tarsis ging” (Jon 1:1-3; 4:2). Tarsis moet dus kennelijk in of
aan de Middellandse Zee en in tegengestelde richting van Nineve
hebben gelegen en was blijkbaar gemakkelijker over zee dan over
land te bereiken. In Ezechiël 27:25, 26 worden „de schepen van Tarsis”
met „het hart van de open zee” in verband gebracht. — Vgl. Ps
48:7; Jon 2:3.
De Assyrische heerser Esar-Haddon (7de eeuw v.G.T.) beroemt zich in
een inscriptie op zijn overwinningen op Tyrus en Egypte en beweert dat
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alle koningen van de eilanden vanaf Cyprus „tot aan Tarsisi” hem
schatting betaalden (Ancient Near Eastern Texts, onder redactie van
J. B. Pritchard, 1974, blz. 290). Aangezien Cyprus in het oostelijke deel
van de Middellandse Zee ligt, duidt ook deze verwijzing naar Tarsis op
een plaats in het westelijke deel van de Middellandse Zee. Sommige
geleerden identificeren Tarsis met Sardinië, een eiland in het westelijke
deel van de Middellandse Zee.
Mogelijk overeenkomend met Spanje. De meeste geleerden brengen
Tarsis met Spanje in verband, aangezien Griekse en Romeinse schrijvers
uit de oudheid melding maken van een plaats of een gebied in Spanje
genaamd Tartessus. Volgens de Griekse geograaf Strabo (1ste eeuw
v.G.T.) lag er een stad met de naam Tartessus in het gebied
waardoorheen de Guadalquivir in Andalusië stroomt (Geographica, 3,
II, 11), maar de naam Tartessis schijnt doorgaans op het zuidelijke deel
van het Iberisch Schiereiland te worden toegepast.
In veel naslagwerken wordt nadrukkelijk gewezen op de kolonisatie van
de Spaanse kustgebieden door de Feniciërs en wordt Tartessus een
Fenicische kolonie genoemd, maar er schijnt geen deugdelijke basis
voor die theorie te bestaan. Bijgevolg wordt in de Encyclopædia
Britannica (1959, Deel 21, blz. 114) gezegd: „Noch de Feniciërs noch de
Carthagers hebben blijvende sporen in het land achtergelaten, terwijl
de Grieken er daarentegen een diepgaande invloed op hebben
gehad. Het kan zijn dat handelsschepen uit Tyrus en Sidon op zijn minst
al in de 9de eeuw V.CHR. voorbij de Straat [van Gibraltar] en in Cádiz
kwamen; toch heeft de moderne archeologie — hoewel er Griekse,
Iberische en Romeinse steden zijn ontdekt en opgegraven — geen
enkele Fenicische nederzetting blootgelegd of belangrijker Fenicische
overblijfselen gevonden dan resten van prullen en kleinoden en
soortgelijke ruilobjecten. De gevolgtrekking ligt voor de hand dat de
Feniciërs, behalve misschien in Cádiz, geen steden hebben gebouwd,
maar alleen handelsposten en aanloophavens hadden.” De
geschiedenis toont bovendien dat toen de Feniciërs en de Grieken
handel begonnen te drijven met Spanje, het land reeds bewoond was
en dat de inheemse bevolking het zilver, ijzer, tin en lood leverde
waarnaar de handelaars zochten.
Er schijnen dus goede redenen te zijn om aan te nemen dat de
nakomelingen van Javan (Ioniërs) via zijn zoon Tarsis zich uiteindelijk
over het Iberisch Schiereiland hebben verspreid en daar de overhand
hebben gekregen. Deze opvatting omtrent de ligging van Tarsis komt
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althans op bevredigende wijze overeen met andere bijbelse
vermeldingen.
Handelsbetrekkingen met Salomo. Dat de Feniciërs met Tarsis
handeldreven, blijkt duidelijk uit het verslag over de tijd van koning
Salomo (zo’n dertien eeuwen na de Vloed), toen ook de natie Israël
zich op de zeehandel ging toeleggen. Salomo had in de Rode Zee een
handelsvloot, deels bemand met ervaren zeelieden die door de
Fenicische koning Hiram van Tyrus waren verschaft en die vooral op Ofir
voeren, dat rijk aan goud was (1Kon 9:26-28). Daarna wordt er melding
van gemaakt dat Salomo „een vloot van Tarsisschepen” op zee had,
„samen met Hirams vloot van schepen”. Over deze schepen wordt
gezegd dat ze eens in de drie jaar uitvoeren om goud, zilver, ivoor,
apen en pauwen te importeren (1Kon 10:22). Naar algemeen wordt
aangenomen, werd met de uitdrukking „Tarsisschepen” in de loop der
tijd een bepaald type schip aangeduid, zoals één lexicon zegt: „grote,
zeewaardige vaartuigen, geschikt om geregeld naar en van Tarsis te
varen” (A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, door
Brown, Driver en Briggs, 1980, blz. 1077). Men zou dit kunnen vergelijken
met de schepen die „Oostindiëvaarders” werden genoemd.
Aanvankelijk had deze naam betrekking op de grote handelsschepen
die op O-Indië voeren. Mettertijd werd de naam toegepast op allerlei
grote zeeschepen, ongeacht hun herkomst of plaats van bestemming.
Zo toont 1 Koningen 22:48 dat koning Josafat (936–911 v.G.T.)
„Tarsisschepen [bouwde] ten einde naar Ofir te varen om goud”.
In het verslag in Kronieken staat echter dat de schepen van Salomo
die voor de driejaarlijkse reizen gebruikt werden, ’naar Tarsis voeren’
(2Kr 9:21); ook dat de schepen van Josafat bestemd waren „om naar
Tarsis te varen” en dat ze, nadat ze schipbreuk hadden geleden,
„geen kracht [behielden] om naar Tarsis te varen” (2Kr 20:36, 37). Hieruit
valt op te maken dat Ofir niet de enige aanloophaven voor de
Israëlitische „Tarsisschepen” was, maar dat ze ook de wateren van de
Middellandse Zee bevoeren. Dit levert evenwel een probleem op, daar
volgens het verslag ten minste enkele van deze schepen bij EzeonGeber, aan de Golf van Akaba, zee kozen (1Kon 9:26). Wilden deze
schepen de Middellandse Zee bereiken, dan moesten ze hetzij van de
Rode Zee via een kanaal naar de Nijl en vervolgens naar de
Middellandse Zee koersen of om het continent Afrika heen varen.
Hoewel het thans onmogelijk is precies vast te stellen welke vaarroutes
(met inbegrip van kanalen) er ten tijde van Salomo en Josafat
bestonden of gebruikt werden, wil dat nog niet zeggen dat de
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beschreven maritieme ondernemingen onuitvoerbaar waren.
In de profetieën. Tarsis schijnt een belangrijke markt voor de
handelsstad Tyrus geweest te zijn; mogelijk had ze gedurende een
bepaalde tijdsperiode haar grootste rijkdom aan Tarsis te danken. Van
oudsher had Spanje mijnen voor de winning van zilver, ijzer, tin en
andere metalen die daar in rijke hoeveelheden voorkwamen. (Vgl. Jer
10:9; Ez 27:3, 12.) Volgens Jesaja’s profetische formele uitspraak over de
val van Tyrus zouden de schepen van Tarsis dan ook ’jammeren’
wanneer ze Kittim (Cyprus, misschien de laatste aanloophaven op hun
vaart naar het O) bereikten en het nieuws hoorden dat de rijke
havenstad Tyrus gewelddadig geplunderd was. — Jes 23:1, 10, 14.
In andere profetieën wordt voorzegd dat God enkelen van zijn volk
naar Tarsis zou zenden om daar zijn heerlijkheid te verkondigen (Jes
66:19), en dat „schepen van Tarsis” Sions zonen van verre zouden
brengen (Jes 60:9). „De koningen van Tarsis en van de eilanden”
moeten schatting betalen aan degene die door Jehovah tot koning is
benoemd (Ps 72:10). In Ezechiël 38:13daarentegen wordt getoond hoe
„de kooplieden van Tarsis” samen met andere handelsvolken
zelfzuchtig geïnteresseerd blijken te zijn in Gog van Magogs
voorgenomen plundering van Jehovah’s weer bijeengebrachte volk.
Tot de dingen die zelfverheffing, hoogmoed en hovaardigheid
symboliseren en die omlaaggehaald moeten worden, behoren ook de
schepen van Tarsis, en alleen Jehovah moet verhoogd worden op „de
dag die Jehovah der legerscharen toebehoort”. — Jes 2:11-16.
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1102001048
9
Betekent de verwoesting van Jeruzalem in 607 v.G.T. dat Jehovah
geen getuigen meer zal hebben op aarde? Nee. Bijzondere
rechtschapenheidbewaarders, zoals Daniël en zijn drie metgezellen,
zullen Jehovah zelfs als ballingen in Babylon blijven dienen (Daniël
1:6, 7). Ja, de reeks getrouwe getuigen van Jehovah zal intact blijven
en na verloop van zeventig jaar zullen getrouwe mannen en vrouwen
Babylon verlaten en naar Juda terugkeren om daar de zuivere
aanbidding te herstellen. Daarop doelt Jehovah met de volgende
woorden: „Ik wil een teken onder hen stellen en ik wil enkelen van de
ontkomenen zenden naar de natiën, naar Tarsis, Pul en Lud, die de
boog spannen, Tubal en Javan, de verafgelegen eilanden, die geen
bericht over mij hebben gehoord noch mijn heerlijkheid hebben
gezien; en zij zullen stellig over mijn heerlijkheid vertellen onder de
natiën.” — Jesaja 66:19.
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KITTIM https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200002638
Hoewel deze naam overal waar hij in de Schrift voorkomt, uitsluitend in
de meervoudsvorm staat, wordt een van de vier „zonen” van Javan
Kittim genoemd (Ge 10:4; 1Kr 1:7). De naam wordt later op een volk en
een gebied toegepast.
Josephus (Joodsche oudheden, I, vi, 1) duidde Kittim aan als
„Chethima” en bracht het in verband met Cyprus en met de naam
„Chethim”, die door de Hebreeën aan „alle eilanden en het
meerendeel der zeekusten” gegeven werd. De Feniciërs uit de oudheid
noemden de bewoners van Cyprus Kitti.Toonaangevende werken
erkennen thans over het algemeen dat Kittim met Cyprus
geïdentificeerd kan worden.
De stad Kition (Citium) aan de ZO-kust van Cyprus is vooral als
Fenicische kolonie bekend, en daarom is het volgens sommige
geleerden onjuist dat Kittim onder de nakomelingen van Jafeth
gerangschikt wordt (Ge 10:2, 4; 1Kr 1:5, 7). Er zijn echter duidelijke
aanwijzingen dat de Feniciërs in een betrekkelijk late periode naar
Cyprus kwamen, en hun kolonie te Kition dateert vermoedelijk pas uit
ongeveer de 9de eeuw v.G.T. Nadat The New Encyclopædia
Britannica (1987, Deel 3, blz. 332) Kition als de „voornaamste Fenicische
stad in Cyprus” heeft geïdentificeerd, voegt dit werk er dan ook aan
toe: „De oudste overblijfselen te Citium zijn die van een Egeïsche
kolonie uit het Myceense tijdperk (ca. 1400-1100 VCHR).” — Zie ook
Deel 16, blz. 948.
Dat Kittim behalve het eiland Cyprus nog andere gebieden kan
omvatten, blijkt uit de eerder geciteerde woorden van Josephus, die
zei dat de Hebreeën de naam ook nog op andere mediterrane
eilanden en kustgebieden toepasten; Cyprus was (vanuit Palestina
gezien) slechts het dichtstbij gelegen van de Kittim-landen. Deze
gedachte schijnt bevestigd te worden door de vermelding van de
„eilanden” of „kustlanden” van Kittim (Kittieten) in Ezechiël 27:6
enJeremia 2:10.
Volgens sommige commentators wordt Kittim in Numeri 24:24eveneens
in deze ruimere betekenis gebruikt. Daar voorzei de profeet Bileam, een
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tijdgenoot van Mozes, dat ’schepen van de kust van Kittim’ Assyrië en
Heber zouden kwellen, maar dat de aanvaller ten slotte te gronde zou
gaan.
Volgens deze opvatting zou de aanval misschien ook gedaan kunnen
zijn vanuit het kustgebied van Macedonië, uit welk land Alexander de
Grote optrok en het land „Assur” (Assyrië-Babylonië) en het MedoPerzische Rijk veroverde; anderen zijn van mening dat de aanvallers
Romeinen van de mediterrane kustgebieden van Italië waren.
In Numeri 24:24 gebruikt de Latijnse Vulgaat de aanduiding „Italië” in
plaats van Kittim, en in de Targoem Onkelos staat hier „Romeinen”;
maar het apocriefe boek 1 Makkabeeën (1:1, PC) gebruikt Kittim als
een aanduiding voor het land Macedonië.
In Jesaja’s formele uitspraak tegen Tyrus staat dat de naar het O
varende schepen van Tarsis vanuit Kittim (waarschijnlijk Cyprus) het
nieuws over de ondergang van Tyrus ontvangen, en Jehovah zegt tot
„de maagdelijke dochter van Sidon” dat zij naar Kittim zelf moet
’oversteken’ in een vergeefse poging om toevlucht te vinden (Jes
23:1, 11, 12).
Dit strookt met het historische getuigenis dat er zich ten tijde dat Jesaja
profeteerde (ca. 778–na 732 v.G.T.), op Cyprus Fenicische kolonies
bevonden. Een inscriptie van Sanherib vermeldt dat koning Luli van
Sidon als gevolg van de aanval door de Assyriërs naar het
eiland Iadnana (Cyprus) is gevlucht (Ancient Near Eastern Texts, onder
redactie van J. B. Pritchard, 1974, blz. 287, 288). Evenzo zochten velen
uit Tyrus klaarblijkelijk toevlucht op Cyprus toen Tyrus, als vervulling van
Jesaja’s proclamatie, dertien jaar lang door Nebukadnezar werd
belegerd.
De laatste keer dat Kittim (onder deze naam) wordt vermeld, is in
Daniëls profetie over de rivaliteit tussen de „koning van het noorden”
en de „koning van het zuiden”. De profetie laat uitkomen dat een
aanval door de „koning van het noorden” wordt verijdeld door „de
schepen van Kittim”. — Da 11:30; zie CYPRUS.
Dodanim / Rodanim https://en.wikipedia.org/wiki/Dodanim
Dodanim ( ֹדָּדִניםḎōḏānîm) or Rodanim, ( רודנים,Greek: Ρόδιοι, Ródioi) was,
in the Book of Genesis, a son of Javan (thus, a great-grandson
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of Noah). Dodanim's brothers, according to Genesis 10:4,
were Elishah, Tarshish and Chittim.[1] He is usually associated with the
people of the island of Rhodes as their progenitor. "-im" is a plural suffix
in Hebrew, and the name may refer to the inhabitants of
Rhodes.[2] Traditional Hebrew manuscripts are split between the
spellings Dodanim and Rodanim[3] — one of which is probably a
copyist's error, as the Hebrew letters for R and D ( רand  דrespectively)
are quite similar graphically. The Samaritan Pentateuch, as well as 1
Chronicles 1:7, have Rodanim,[4]while the Septuagint has Rodioi. The
Dodanim were considered either kin to the Greeks[5] or simply
Greeks.[6][7]
The Targum Pseudo-Jonathan calls his country Dordania, while
the Targum Neofiti names it Dodonia.[8]
Connections have been suggested
with Dodona in Epirus[9][10] and Dardania in Illyria[9] (as in Genesis
Rabbah),[11] as well as with the island of Rhodes.[8][10] Samuel
Bochart associated the form Rodanim with the river Rhone's Latin
name, Rhodanus.[8] Franz Delitzsch identified the figure of Dodanim with
the Dardanus of Greek mythology,[12] while Joseph Mede equated him
with the Jupiter Dodonaeus who had an oracle at Dodona.[8]
Kenneth Kitchen discusses two additional possible etymologies.[13] One
possibility he suggests is that "both Dodanim and Rodanim have been
reduced from Dordanim -- by loss of medial r in Gen. 10:4 (Dordanim >
Dodanim) and of an initial d in 1 Chron. 1:7 (<Do>rdanim > Rodanim).
The Dardanayu occur in an Egyptian list of Aegean names
under Amenophis III ... and among the Hittite allies against Ramesses
II at the Battle of Qadesh in 1275; some would link these with the
classical Dardanoi."[13] He also suggests that the name Dodanium may
be an altered form of Danunim, an ancient Near Eastern people
mentioned in the Amarna letters whose origin and identity is still
surrounded by "considerable doubt".[14]
In Pseudo-Philo (c. 70), Dodanim's sons are Itheb, Beath, and Phenech;
the last of these is made prince of the Japhethites at the time of
the Tower of Babel.[15]
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• De bijbel noemt de verschillende Griekse volksstammen.
• De Naam “Grieken” is een Romeins verzinsel, er was een Griekse
stam, de Grakoi, waar ze alle Grieken naar noemde.
1. JAVAN = Yawan = IOAN = IONIER, Ahhi-yawa (Mycenen) is de
Hettitische naam voor hun westerburen (de Myceense Grieken dus)
• Ioniërs, komt vanaf de 8ste eeuw v.G.T. in Assyrische
spijkerschriftdocumenten voor, alsook in Perzische en
Egyptische annalen. Deze naam is afgeleid van Javan
(Hebr.: Ja·wanʹ). Assyriers
2. Elisa. De Grieken zelf, wanneer ze ±7-6 eeuw een eigen identiteit
proberen te verzinnen, komen met Pan-Hellas, Alle- Heleniërs, dus
alle grieken.
• Hellas = verbastering van oude Elines. (bijbelse Elisa)
• Josephus, een joodse geschiedschrijver uit de 1ste eeuw, paste
de naam Elisa toe op de Eliseërs (Eoliërs [Aeoliërs]).
• Een overeenkomst met de naam Elisa is terug te vinden in de
aanduiding Elis, een district aan de NW-kust van de
Peloponnesos (het zuidelijke schiereiland van Griekenland).
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Gebied naast Sparta.
3. Tarsis = Tartessus, zuid Spanje, volgens sommigen ook Sardinië
4. Kittim = Cyprus
• De Tyriërs en Sidoniërs, dus de Feniciërs, noemden het eiland
Cyprus Kitti
• stad Kition (Citium) aan de ZO-kust van Cyprus is vooral als
Fenicische kolonie bekend
• De oudste overblijfselen te Citium zijn die van een
Egeïsche kolonie uit het Myceense tijdperk ± 1400-1100
VCHR
5. Dodanim = Dardanyo (in Egyptische beschrijving) Dardanoi (in oude
Griekse beschrijving) zijn de Dardaniers, dus de Trojanen.

• https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200002638
De stad Kition (Citium) aan de ZO-kust van Cyprus is vooral als
Fenicische kolonie bekend, en daarom is het volgens sommige
geleerden onjuist dat Kittim onder de nakomelingen van Jafeth
gerangschikt wordt (Ge 10:2, 4; 1Kr 1:5, 7). Er zijn echter duidelijke
aanwijzingen dat de Feniciërs in een betrekkelijk late periode naar
Cyprus kwamen, en hun kolonie te Kition dateert vermoedelijk pas uit
ongeveer de 9de eeuw v.G.T. Nadat The New Encyclopædia
Britannica (1987, Deel 3, blz. 332) Kition als de „voornaamste Fenicische
stad in Cyprus” heeft geïdentificeerd, voegt dit werk er dan ook aan
toe: „De oudste overblijfselen te Citium zijn die van een Egeïsche
kolonie uit het Myceense tijdperk (ca. 1400-1100 VCHR).” — Zie ook
Deel 16, blz. 948.
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• Zaten er enkel en alleen Grieken op alle eilanden… nee !
• Op Kreta/Kaftor woonden niet alleen vroege Grieken, zoals van Elisa
afstammen, maar ook Filistijnen.
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200003469
Geschiedenis. Het eiland Kreta (gewoonlijk als identiek beschouwd met
Kaftor) was de plaats vanwaar de Filistijnen naar de kust van Kanaän
migreerden, hoewel dit nog niet wil zeggen dat Kreta hun land van
herkomst was (Jer 47:4;Am 9:7; zie KAFTOR, KAFTORIETEN; KRETA,
KRETENZERS). Wanneer deze migratie precies begon, staat niet vast.
Maar reeds in de tijd van Abraham en zijn zoon Isaäk woonden er
Filistijnen in Gerar, in het Z van Kanaän. Zij hadden een koning,
Abimelech genaamd, en een leger onder commando van een zekere
Pichol. — Ge 20:1, 2; 21:32-34; 26:1-18; zie ABIMELECH nr. 1 en 2.
Sommigen opperen bedenkingen tegen de passages in Genesis waar
wordt gezegd dat er Filistijnen in Kanaän woonden; zij beweren dat de
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Filistijnen zich daar pas in de 12de eeuw v.G.T. vestigden. Maar dit
bezwaar is niet steekhoudend. De New Bible Dictionary onder redactie
van J. Douglas (1985, blz. 933) merkt op: „Aangezien er tot aan de
12de eeuw v.Chr. in niet-bijbelse inscripties geen gewag wordt
gemaakt van de Filistijnen, en er geen met hen in verband gebrachte
archeologische vondsten zijn die uit een hieraan voorafgaande
periode dateren, wijzen veel commentators vermeldingen betreffende
hen uit de patriarchale periode als anachronismen van de hand.” Om
echter te laten zien dat zo’n standpunt niet deugdelijk is, wordt er
gewag gemaakt van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de Egeïsche
handel zich reeds omstreeks de 20ste eeuw v.G.T. op grote schaal had
uitgebreid. Er wordt op gewezen dat het niet voorkomen van de naam
van een bepaalde groep, die onvoldoende bekend was om in de
inscripties van andere natiën vermeld te worden, niet bewijst dat die
groep niet heeft bestaan. De genoemde New Bible Dictionary komt tot
de volgende conclusie: „Het is heel goed mogelijk dat zich onder de
vroege Egeïsche handelaars kleine groepen Filistijnen hebben
bevonden, die echter zo onbeduidend waren dat er door de grotere
volken geen nota van genomen werd.”
Toen de Israëlieten in 1513 v.G.T. uit Egypte wegtrokken, besloot
Jehovah hen niet door Filistea te leiden (de meest rechtstreekse route
van Egypte naar het Beloofde Land), anders zouden zij misschien
ontmoedigd raken doordat zij meteen al oorlog zouden moeten
voeren, wat hen wellicht zou doen besluiten naar Egypte terug te keren
(Ex 13:17). De Filistijnen zouden de in aantocht zijnde menigte van
miljoenen Israëlieten waarschijnlijk niet eenvoudig als internationaal
verkeer beschouwen, zoals dat gewoonlijk door hun land trok. Zij waren
toen een gevestigd volk, terwijl het Sinaï-gebied, waarheen Jehovah
de Israëlieten leidde, hoofdzakelijk door nomadenstammen bevolkt
was en veel onbewoonde streken had waar Israël kon binnentrekken
zonder een onmiddellijk conflict uit te lokken.
Ten tijde dat de bejaarde Jozua het land ten W van de Jordaan
toebedeelde, waren de Filistijnse gebieden nog niet veroverd (Joz
13:2, 3). Later hebben de mannen van Juda echter drie van de
belangrijkste Filistijnse steden veroverd, namelijk Gaza, Askelon en
Ekron. Maar dit was slechts een gedeeltelijke overwinning, want Juda
kon „de bewoners van de laagvlakte . . . niet uit hun bezit verdrijven,
omdat zij strijdwagens met ijzeren zeisen hadden”. — Re 1:18, 19.
In de profetieën. De profetie van Joël gaf te kennen dat de Filistijnen,
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omdat zij „de zonen van Juda” en „de zonen van Jeruzalem” aan „de
zonen van de Grieken” hadden verkocht, een soortgelijke behandeling
zouden ondergaan (Joë 3:4-8). Aangezien de woorden van de profeet
Joël in de 9de eeuw v.G.T. opgetekend schijnen te zijn, zouden de
nederlagen die de Filistijnen door Uzzia (2Kr 26:6-8) en Hizkia (2Kon 18:8)
werden toegebracht, een onderdeel van de vervulling van deze
profetie kunnen vormen.
Klaarblijkelijk vond er echter een grotere vervulling plaats nadat de
Israëlieten uit de Babylonische ballingschap waren teruggekeerd. De
bijbelcommentator C. F. Keil merkt hierover op: „Alexander de Grote
en zijn opvolgers hebben veel van de joodse krijgsgevangenen in hun
gebieden in vrijheid gesteld (vergelijk de belofte die koning Demetrius
aan Jonathan deed: „Alle Judeeërs die tot gevangenen zijn gemaakt
en in ons land als slaven dienen, zal ik in vrijheid heenzenden”,
Josephus, De joodse oudheden, xiii, 2, 3), en gedeelten van de Filistijnse
en Fenicische gebieden stonden een tijdlang onder joodse
heerschappij” (Commentary on the Old Testament, 1973, Deel X, Joël,
blz. 224). (Vgl. Ob 19, 20.) Het is ook opmerkenswaard dat Alexander
de Grote de Filistijnse stad Gaza heeft ingenomen. Veel inwoners
werden gedood en de overlevenden werden in slavernij verkocht. Een
aantal andere profetieën wezen eveneens op de voltrekking van
Jehovah’s wraak aan de Filistijnen. — Jes 14:31;Jer 25:9, 20; 47:1-7; Ez
25:15, 16; Am 1:6-8; Ze 2:5; Za 9:5-7; zie voor
bijzonderheden ASDOD; ASKELON; EKRON; GATH; GAZA nr. 1.
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• Er was al heel vroeg contact tussen de “filistijnen” en de Grieken op
KRETA.
• Filijstijnen zelf zijn nauw verwant aan de Egyptenaren.
• Zoals je misschien nog weet uit mijn Egypte tour…
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• Filistijnen zaten in ”gaza strook”
• Tyrus en Sidon waren de belangrijkste steden van de Feniciers (die
zichzelf gewoon “ KANANNIETEN ” noemde) en liggen in
hedendaagse gebied van Libanon.
• Is het gebied van de Filistijnen niet wat groot ingetekend?
Exodus 13:17,18 zegt: Toen de farao het volk liet gaan, leidde
God hen niet door het land van de Filistijnen,
ook al was dat een kortere weg. 18 Daarom liet God het volk een omw
eg maken langs de weg door de woestijn bij de Rode Zee.
De Israëlieten trokken in gevechtsformatie weg uit Egypte. 1
Vanaf hun vroege geschiedenis hebben de Filistijnen al contact met
de Grieken (Minoërs) op Kreta, en met Egypte.
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• Ander bewijs: Filistijnen Potten lijken combinatie tussen Egyptisch en
Kretenzisch…
• Men neemt aan dat de in de Assyro-Babylonische teksten
aangetroffen naam Kaptara en de in Egyptische inscripties
voorkomende letters Kfty(w) voor Kaftor staan.
• Er zijn aanwijzingen dat de Egyptenaren vanaf een vroeg tijdstip in
de geschiedenis, misschien sedert de dagen van Abraham,
handeldreven met de Kretenzers.
Philistine pottery, Corinne Mamane Museum of Philistine Culture
Museum of Philistine culture, Ashdod, Israel.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ashdod-Philistine-CultureMuseum-31139.jpg
DescriptionEnglish: Museum of Philistine culture, Ashdod, Israel.
Date2 July 2017, 13:11:42SourceOwn workAuthorBukvoed
Camera location31° 47′ 55.01″ N, 34° 38′ 24.82″ E View this and other
nearby images on: OpenStreetMap
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• Niet alleen dreven de Filistijnen handel met Grieken, ze kwamen
gedeeltelijk van dezelfde plaats.
• Sommige Filistijnen woonde op Kreta
• Filistijnen stamde af van Kasluhim (een zoon van Mizraïm, de
voorouder van de Egyptenaren)
• Laten we eens naar die oude Griekse beschaving op Kreta kijken.
• Er zijn uit deze periode 4 enorme paleis-complexen gevonden,
en misschien is “paleis” niet helemaal een goede benaming
Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Minoan_Cretenl.svg
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• De paleizen waren een soort Tempels, werkplaatsen voor
kopersmeden en wol-wevers, Markthal, opslagplaats van de stad,
gerechtsgebouw en mogelijk ook woning van de Koning.
• Het Paleis van Knossos is de oudste “Europese” stad die is gevonden
en wordt daarom de “geboorteplaats van de Europese beschaving”
genoemd.
http://2.bp.blogspot.com/Kvb8npM7Ayk/UmmGnVF_CsI/AAAAAAAAVO0/7kHAN2slxT4/s1600/Cret
e+2013+091.JPG
http://holidayandtraveleurope.blogspot.com/2013/10/the-palace-ofknossos.html
If you are planning a holiday on the Mediterranean island of Crete then
visiting the Palace of Knossos has got to be right up there on your list of
top ten things to do. Not only it is the largest Bronze Age
archaeological site on Crete, it is oldest city so far discovered in Europe
and therefore considered to be the birth place of European civilization.
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The Palace of Knossos was the ceremonial and political centre of the
Minoan civilization and culture, and was excavated by British
Archaeologist Arthur Evans in the earliest years of the 20th century.
He discovered that the bronze age Palace had actually been built on
top of the remains of a previous palace that had been destroyed by
powerful earthquakes.
The palace appears as a maze of workrooms, living spaces, and
storerooms, and is the inspiration of the Minotaur and the labyrinth in
Greek mythology. The Minotaur was a creature with the head of a bull
on the body of a man who inhabited the center of the Cretan
Labyrinth,
The legend of the Minotaur
After King Minos ascended to the throne of Crete, his sovereignty was
challenged by his brothers to rule. To assert his position, King Minos
prayed to the god Poseidon to send him a snow-white bull as a sign of
support.
He was to sacrifice the bull as a show honor to Poseidon, but Minos was
so captured by its beauty that he decided to keep it for himself instead.
Hoping that Poseidon wouldn't realize he sacrificed one of his own bulls
but his plan failed.
As a punishment, Aphrodite made Minos' wife - Pasiphaë fall deeply in
love with the bull. Pasiphaë had the craftsman Daedalus make a
hollow wooden cow, and climbed inside it in order to mate with the
white bull. She bore a child from the bull which was the monstrous
Minotaur. Pasiphaë nursed him in his infancy, but he as he grew older
he became increasingly ferocious.
Because he was the unnatural offspring of man and beast, the
Minotaur had no natural source of food and so devoured men for
sustenance. After getting advice from the oracle at Delphi, King Midas
had Daedalus construct a gigantic labyrinth to hold the Minotaur.
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In deze dwarsdoorsnede kun je ooi zien dat sommige paleis delen wel 3
tot 5 verdiepingen hadden !
https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/knossosthrived-well-iron-age-and-was-much-larger-once-believed-005137
Knossos Thrived Well into the Iron Age and Was Much Larger than Once
Believed
Current research on the ancient Greek city of Knossos in Crete suggests
that it not only recovered from the Bronze Age collapse that brought
down many of the Aegean palaces, but actually flourished into the
Early Iron Age.
The Greek Reporter writes that Knossos was “a cosmopolitan hub of the
Aegean and Mediterranean regions” and “rich in imports and was
nearly three times larger than what was believed from earlier
excavations.”
These were some of the results of fieldwork by Prof. Antonis Kotsonas, of
the Univ. of Cincinnati. Kotsonas recently presented his research at
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the 117th annual meeting of the Archaeological Institute of America
and Society for Classical Studies (which was primarily focused on
terracotta figurines).
Kotsonas serves as a consultant on the Knossos Urban Landscape
Project , and it was his studies with them that brought him to the fields
covering ruins of housing and cemeteries in Knossos. The excavation
has been thorough and revealed some important details of Iron Age
Knossos, including the fact that the site was three times larger than
previously believed. According to Kotsonas:
Distinguishing between domestic and burial contexts is essential for
determining the size of the settlement and understanding the
demographic, socio-political and economic development of the local
community. Even at this early stage in detailed analysis, it appears that
this was a nucleated, rather densely occupied settlement.
Artist’s representation of the Palace at Knossos. ( Mmoyaq/ CC BY SA
3.0 )
Knossos is reported as Europe’s oldest city and scholars have been
studying life in Knossos during the Bronze Age remains for centuries. It is
only recently, however, that attention has turned to the city’s
development in the Iron Age - around the 11th century BC. It is also a
site that is steeped in myth - one of the most famous of which being
that of the famed labyrinth created by King Minos to contain the
legendary Minotaur.
The researchers studying Knossos have found that the real site is as
exciting as the stories of legend. Many new artifacts - bronze and other
metals, jewelry, pottery, ornaments, and all sorts of status symbols have
been unearthed. Most of these materials were recovered from burial
sites. These artifacts have provided evidence for the researchers’ belief
that Knossos was a wealthy community during this period.
“Larger concentrations of better preserved material from the fringes of
early Iron Age Knossos typically suggest a fairly recently disturbed burial
context.” ( Todd Whitelaw )
The last decade of the Knossos Urban Landscape Project has really
enhanced researchers’ collection of Iron Age artifacts. They have
excavated a large section of the settlement from that period and
found that with time there was an increase in the quantity and quality
of its imports originating from mainland Greece, Cyprus, the Near East,
Egypt, Italy, Sardinia, and the western Mediterranean. "No other site in
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the Aegean period has such a range of imports," Kotsonas stated in
a press release .
Pithoi (large storage containers) at Knossos, Crete. ( CC BY SA 3.0 )
More news will certainly arrive in the future as the Knossos Urban
Landscape Project aims to document and analyze the development of
the site from 7000 BC to the 20th century. Kotsonas adds that the
popularity of the site could also work against archaeologists in the
future. He has said that although the “Knossos Urban Landscape
Project works to inform the community about the importance of
preserving the area that has history yet to be uncovered, history that
could be lost if future development destroyed unexplored parts of the
site.”
Featured Image: Artist’s rendering of the palace of Knossos.
Source: Ancient Images/CC BY NC SA 2.0
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• De koningen van Knossos waren blijkbaar zeer bekend door hun
handel, want zelfs in Egypte en Assyrie en Babylon worden ze
vermeld.
• Latere Griekse Mythen spreken over koning Minos, maar mogelijk is
dat een titel zoals farao of caesar?

Artist’s representation of the Palace at Knossos. ( Mmoyaq/ CC BY SA
3.0 )
https://www.ancient-origins.net/myths-legends-europe/searchmythical-king-minos-did-legendary-ruler-really-exist-009394
Minos ruled from his throne at Knossos, located to the central Northern
coast of the island. He commanded a large and powerful navy which
oversaw all trade throughout the Aegean and even held influence
further East in both Canaan and Egypt. Named by archaeologist Sir
Arthur Evans after the legendary king, the Minoans would continue to

18

occupy the Aegean throughout the Bronze Age and until
approximately 1400 BC, that is, when the mainland Mycenaean Greeks
overtook the island and in turn, their entire sea-based dominion.
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• Ik zeg mogelijk… want we kunnen hun geschriften helaas nog steeds
niet lezen
• KRETA en andere eilanden waren 2 schrift soorten gebruikte in deze
tijd van de MINOËRS, welke beiden niet ontcijferd zijn !
• Dit is het KRETENZISCH HYROGLIEFNSCHIRFT, inderdaad, plaatjes die
net als in EGYPTE misschien een alfabet vormen?
• Tussen 1900VC en 1750VC kort in gebruik
https://c1.staticflickr.com/5/4033/4351153806_4481e3734f_b.jpg
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• En de andere schriftsoort, die men Linear A noemt…
• Latere Grieken gebruiken deze letters ook, dan wordt het schrift
Linear B genoemd..
• Dat schrift is een lettergrepen schrift, nog niet een alfabet zoals
wij dat kennen
• Rond 1800VC in gebruik gekomen, tot het einde gebruikt.
• Blijkbaar voor BOEKHOUDEN gebruikt??
https://www.ancient-origins.net/myths-legends-europe/searchmythical-king-minos-did-legendary-ruler-really-exist-009394
Minoan Linear A tablet from the palace of Zakros, Archeological
Museum of Sitia. ( CC BY 3.0 )
It has been theorized that the name Minos was used as a title, similar to
that of Pharaoh or Caesar. There may have been an original monarch
bearing the name, but later kings would assume the title, to emulate
the first. But whatever its use-case, it no doubt was a well-known epithet
utilized by both the Greeks and even Egyptians in later literature.
Obviously, as highlighted above, the Greeks would create an
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archetype or model of a single individual who would occasionally
make a cameo appearance in their mythological stories. The Egyptians
on the other hand, may prove this theory correct.
Egyptian texts during the New Kingdom Period (1550 - 1070 BC) often
referred to the island of Crete as Kaftu or Keftiu (Akkadian kaptaru and
Biblical Caphtor). But in some cases, it is paired with the name Menus, a
possible rendering of Minos. During the reign of Ramesses III (1186 -1155
BC), there are times when Menus is written without the other. Was this
the Egyptian way of identifying the island and its people under the
name Minos? Does this also imply the existence of a historical Minos or
a title inherited by the later Cretan kings?
http://www.sci-news.com/archaeology/minoan-linear-a-script09329.html
Linear A is a logo-syllabic script used for administrative purposes on
Bronze Age Crete. Together with Cretan Hieroglyphic, it is one of two
writing systems created by the Minoan civilization. Upon its template,
the Mycenaeans later created the Linear B script to register their
dialect of ancient Greek. Linear B was cracked in the 1950s, but its
predecessor has continued to elude scholars. In her new book, Dr. Ester
Salgarella of St John’s College investigates the genetic relationship
between Linear A and Linear B.
Taking an interdisciplinary approach using evidence from linguistics,
inscriptions, archaeology and paleography (the study of the
handwriting of ancient scripts), Dr. Salgarella examined Linear A and
Linear B in socio-historical context.
To compare them more easily, she created an online resource of
individual signs and inscriptions called SigLA – The Signs of Linear A: a
paleographic database.
“At the moment there is a lot of confusion about Linear A,” Dr.
Salgarella said.
“We don’t really know how many signs are to be taken as core signs,
there’s even been a partial misclassification of signs in the past.”
“This database tries to clear up the situation and give scholars a basis
for advancement.”
Following the fall of the Minoan civilization, there is a gap of about 50
years with no archaeological evidence of either script on Crete.
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“There is sufficient evidence that Linear B is a derivative from Linear A,
so the question is, how did this transmission process happen? I wanted
to find out how we can account for the similarities and, more
importantly, the differences, and fill in these gaps,” Dr. Salgarella
explained.
The Minoans used Linear A primarily, but not exclusively, for
administrative purposes.
Small clay ‘labels’ found on Crete bear short Minoan inscriptions on one
side and imprints of fibers or string on the other. These suggest the labels
were used to secure information written on folded or rolled perishable
material, such as papyrus.
Natural disasters caused fires, which destroyed any writing materials
and baked the inscriptions into the clay labels and tablets.
“It’s possible that in the two generations between the periods when
Linear A ended and Linear B appeared, writing may not have been
used widely, but the findings show parts of the earlier script did survive
and was adapted by the Greeks into Linear B,” Dr. Salgarella said.
The SigLA database features a list of 300 standard signs and 400
inscriptions copied by hand. It is still under construction but more than
3,000 individual signs found within the inscriptions are currently
searchable.
To form words, the scripts use syllabaries, which means that one written
sign or symbol is not a single sound but a syllable.
“Other signs are more like Chinese ideograms, or picture words,” Dr.
Salgarella said.
“Structural analysis involved looking at how the signs function, the
direction they read, and whether they represent syllables, words or
punctuation.”
“Composite signs fall into ‘configurational categories’. I could see that
there is some kind of rationale on how to put them together.”
By examining the patterns, the researcher was able to come to a
better understanding of how to read the composite signs, and make
sense of some of the combinations.
“Collecting the Linear A inscriptions in a unified database is of
paramount importance to be able to answer sophisticated
paleographical and linguistic questions about the Linear A script as well
as the Minoan language it encodes, which will help us reconstruct the
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socio-historical context of the Minoan civilization,” Dr. Salgarella said.
Her book, Aegean Linear Script(s): Rethinking the Relationship between
Linear A and Linear B, was recently published by Cambridge University
Press.
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• Over welke tijd hebben we het dus nu? Dat is rond ± 2000 voor
christus, dus 4000 jaar geleden.
• Op het moment dat Abram in Soemerië, in UR wordt geboren
beginnen deze oude Grieken paleizen te bouwen op Kreta
• Alexander de grote zat ±1700 jaar van hen af, dat is maar 300 jaar
minder dan wij van Jezus leven op aarde af zitten !
• Voor de goede orde, de naam Minoërs hebben we verzonnen op
basis van een latere Griekse mythe over koning Minos van Knossos.
• Minos kan de naam van een dynastie zijn geweest??
• Andere volken in die tijd beschreven hen , net als de bijbel, als
Kaftorim,
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• Enorme gebakken kleien vaten van wel 2,5 meter hoog, zijn hier
gevonden waar men onder andere olijfolie en wijn in bewaarde.
• Pithoi worden ze in oud grieks genoemd.
• https://thumbs.dreamstime.com/b/clay-jars-palace-knossos-cretegreece-knossos-palace-largest-bronze-age-archaeological-sitecrete-96557299.jpg
• Clay jars at the Palace of Knossos, Crete, Greece. Knossos Palace is
the largest Bronze Age archaeological site on Crete and is
considered Europe`s oldest city
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• Een voorbeeld van Minoïsche architectuur: een moderne
reconstructie van een klein hoekje van het paleis
van Knossos op Kreta.
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Veel Minoïsche kunst bevat afbeeldingen van dieren, vooral veel
zeedieren, maar ook stieren.
https://i1.wp.com/thegenxtravels.com/wpcontent/uploads/2019/10/fullsizeoutput_b7b.jpeg?fit=3901%2C2925&ssl
=1
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• Stier – springen (geen stieren gevechten zoals in Spanje nu (!))
hadden misschien een religieuze functie?
• En het lijkt er op dat jongens en meisjes er aan mee deden?
https://thumbs.dreamstime.com/b/bull-leaping-fresco-knossos-palacecrete-greece-acrobatics-over-unknown-circumstances-probablyceremonial-61215951.jpg
Acrobatics over a bull in unknown circumstances, probably
ceremonial, Knossos palace, Crete, Greece
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Het feit dat er veel scene’s met zee leven zijn doet vermoeden dat de
bijbelse beschrijving van mensen die op alle Eilanden wonen zeker
klopt !
https://www.mediastorehouse.co.uk/p/632/fresco-dolphins-minoancivilisation-19231968.jpg
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Er is een vermoeden dat apen uit Egypte geïmporteerd waren naar
Kreta, ter vermaak?
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Zoals je ziet gebruikten ze graag mooie felle kleuren om hun muren
mee te versieren.
En misschien dat de stoute aapjes wel getraind werden om kunstjes te
doen? Moeilijk op te maken helaas uit tekeningen.
Zien jullie trouwens dat degene op de troon hier een vrouw is?
Er zijn vermoedens dat de hoofd god die men aanbad een vrouw was,
en mogelijk de belangrijkste priesters priesteressen waren.

https://i.pinimg.com/originals/0a/df/06/0adf061c66bd1cb7e0df3beba5
ae6257.jpg
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Blijkbaar hadden de Minoërs onder andere een belangrijke Godin als
oppergod, mogelijk is hier later de Griekse godin Athena op
gebaseerd.
Bron: https://phoenician.org/minoans_phoenicians_paper/
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• Op Verschillende plekken is bewijs gevonden voor wat geleerden nu
de cirkel dans noemen.
• Mogelijk had dit ook een religieue betekenis.
BRON: https://www.elissos.com/the-dancing-floor-of-ariadne-of-thelovely-tresses/
The dancing floor of “Ariadne of the lovely tresses”…
Evidence for circle dances in the Aegean comes from a variety of sites.
The first example comes from Crete in the Early Bronze Age. The settings
of these
Dances were the Early Minoan cemeteries of south-central Crete,
particularly in the region of the Mesara plain.
Zoomorphic and anthropomorphic figurines have been found inside
and around tholos tombs, and a particular figurine from the site of
Kamilari depicts four figures holding each other by the arms and
shoulders, surrounded by a low wall decorated with Horns of
Consecration. Most archaeologists concur that this group represents
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people dancing.
The construction of small courtyards, paved or not, first develops as well
in the Early Minoan Period tholos tombs, such as at Platanos and Ayia
Kyriaki, and continues into the Middle Minoan period,such as at the
tombs of Apesokari. Similar enclosed, but unpaved areas are found at
Kamilari and Moni Odigytrias. Thus during the Early Minoan period, we
begin to see architectural spaces which could host the performance of
circular dances, the existence of which is confirmed through figural
representation.
During the Post Palatial period, roughly 1,500 years later the
representation of the ritual Dance becomes more specific. This is a
period when the island of Crete is believed to have been taken over by
Mycenaeans from mainland Greece, who operated out of Knossos.
During this period, both architectural and iconographical evidence
again attest to the existence of the circle dance.
During Late Minoan period (c.1400–1350B.C.), architectural features
were constructed which have been linked to the performance of
dance by Professor Peter Warren in his excavations in 1982.
Such areas are situated west of the Unexplored Mansion and the Little
Palace of Knossos, and roughly 350m northwest of the Palace of
Knossos itself. The evidence consists of three circular-built platforms
standing in open ground. The possibility that these platforms were used
as dancing floors was put forward by the excavator on the basis of
several criteria.
A number of seals found within the vicinity of the “Great Circular
Building’ depicting women dancing or performing ritual actions.
Engraved mason’s marks (sacred carvings) were also found on slabs on
the “Small Circle” and the “Great Circle”. The excavator suggests that
this particular mason’s marks were designed to symbolise the lines and
zigzag movements of dancing.
During this same period on Crete, iconographical evidence for circular
dances comes from the site of Palaikastro in the east of the island. The
model shows three small terracotta women in long dresses dancing in a
circle around a phorminx or lyre player, their arms held out from the
shoulders.
Zoomorphic and anthropomorphic figurines have been found inside
and around tholos tombs, and a particular figurine from the site of
Kamilari depicts four figures holding each other by the arms and
shoulders, surrounded by a low wall decorated with Horns of
Consecration. Most archaeologists concur that this group represents
people dancing.
The construction of small courtyards, paved or not, first develops as well
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Kamilari and Moni Odigytrias. Thus during the Early Minoan period, we
begin to see architectural spaces which could host the performance of
circular dances, the existence of which is confirmed through figural
representation.
During the Post Palatial period, roughly 1,500 years later the
representation of the ritual Dance becomes more specific. This is a
period when the island of Crete is believed to have been taken over by
Mycenaeans from mainland Greece, who operated out of Knossos.
During this period, both architectural and iconographical evidence
again attest to the existence of the circle dance.
During Late Minoan period (c.1400–1350B.C.), architectural features
were constructed which have been linked to the performance of
dance by Professor Peter Warren in his excavations in 1982.
Such areas are situated west of the Unexplored Mansion and the Little
Palace of Knossos, and roughly 350m northwest of the Palace of
Knossos itself. The evidence consists of three circular-built platforms
standing in open ground. The possibility that these platforms were used
as dancing floors was put forward by the excavator on the basis of
several criteria.
A number of seals found within the vicinity of the “Great Circular
Building’ depicting women dancing or performing ritual actions.
Engraved mason’s marks (sacred carvings) were also found on slabs on
the “Small Circle” and the “Great Circle”. The excavator suggests that
this particular mason’s marks were designed to symbolise the lines and
zigzag movements of dancing.
During this same period on Crete, iconographical evidence for circular
dances comes from the site of Palaikastro in the east of the island. The
model shows three small terracotta women in long dresses dancing in a
circle around a phorminx or lyre player, their arms held out from the
shoulders.
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Voor toeristen willen ze het nog wel eens nadoen tegenwoordig…
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Op Kreta zijn veel frecos, dus veel scenes op muren, herteld zodat je
een idee hebt hoe het eruit gezein heeft.
https://www.greekboston.com/wp-content/uploads/2020/03/knossospalace-scaled.jpg
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De Minoesche kledij lijkt erg op die uit EGYPTE , vooral mannen draagt
vooral een lendendoek.
https://www.greekboston.com/wp-content/uploads/2020/03/knossospalace-scaled.jpg
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Vrouwen dragen op sommige afbeeldingen wel mooie gekleurde
kleding.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saffron_gatherersSantorini3.jpg#/media/File:Saffron_gatherer,_Akrotiri.jpg
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• Minoërs /KRETENZEN en ook latere grieken (Mycenen) waren goede
tekenaars.
• Dit is een tekening in de tombe van Rkh-mire, een 1e minister, Vizier,
van farao Tutmoses III
• Ze werden ingehuurd door Egyptenaren om te tekenen, en
hier zie je hoe ze zichzelf afbeelden, terwijl ze de vizier cadeaus
brengen, (om te mogen blijven handeldrijven in Egypte)?
• Ook in Kanaän en Syrië worden paleizen in deze stijl, misschien wel
door Minoërs zelf , versierd in deze tijd.
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• Ze aren ook heel goed in KOPER en GOUD gebriken.
• gouden bij met ingelegd goud
• Andree Stephan - Eigen werkMinoan craft, golden bee
• 2x gouden Minoïsch halssnoer
• Andree Stephan - Eigen werk
• Minoïsch labryssymbool uit goud (een bijl met dubbel blad). Hier
komt ons woord Labyrint vandaan.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Minoïsche_beschaving
Kunstvoorwerpen en keramiek
Door contacten met de andere beschavingen waren de Minoërs de
metaalbewerking meester. Zij maakten fijne juwelen, die ook
geëxporteerd werden. In de archeologische musea op Kreta zijn een
aantal gouden artefacten te bewonderen, tezamen met een
assortiment koperen instrumenten uit 2300 v.Chr. De Minoïsche
smeedkunst, inclusief het inleggen van brons met goud, was beroemd
in de antieke wereld.
Tijdens de aanvang van het Midden-Minoïsch ontstond een
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internationalisering van het handelsverkeer over de oostelijke
Middellandse Zee. Uit die periode zijn vondsten gedaan op een
grafveld in Archanes (ten zuiden van Knossos) op Kreta van grote
aantallen beeldjes, zegels met Kretenzisch
hiërogliefenschrift en sistrums die aan de cultus van Isis appelleren.
Archeologen stellen zich dan ook de vraag in hoeverre de Egyptische
cultuur de Minoïsche beïnvloedde.
Verder treft men bergtopheiligdommen aan zoals
op Iuktas (bij Iraklion), waar veel beeldjes van dieren en mensen
worden aangetroffen.
Aan het eind van het Midden-Minoïsch I (eind 2e millennium v.Chr.) is er
blijkbaar veel verwoest, mogelijkerwijze ten gevolge van een tsunami
veroorzaakt door de uitbarsting van de vulkaan van Santorini. Volgens
sommige geleerden zou deze ramp de historische kern vormen van
de mythe van Atlantis.
Het Midden-Minoïsch II wordt gekenmerkt door de vondst
van Kamares aardewerk, dat zonder draaischijf werd gemaakt, maar
zeer fijn was ('eierschaalwerk'), polychroom en rijk versierd. De
motieven nemen vaak de vorm van de vaas aan. De handel bleef
toenemen, want men vond nu Minoïsche producten in het Oude
Egypte en in de Levant. Al waren de contacten met de noordelijk
gelegen Cycladen eerder beperkt, toch bereikte Minoïsch aardewerk
het Griekse vasteland.

36

• Aan deze beschaving op Kreta komt vrij abrupt een einde…. Door
een grote natuurramp.
• Het klein eilandje Thera, boven Kreta, was zeer vulkanisch en kwam
rond ± 1600 VC tot uitbarsting.
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• Aan ingezakte gebouwen (en lege gebouwen, met weinig lijken)
kunnen we zien dat er eerst aardbevingen waren voordat de
vulkaan uitbarsten
• Vermoedelijk kon flink deel bevolking vluchten op tijd, in
tegenstelling tot POMPEY zijn er weinig lijken in het as
gevonden
• Veel schepen zijn naar Kreta of andere eilanden gevlucht?
https://brewminate.com/wp-content/uploads/2017/03/Thera03.jpg
Reconstruction of a late Cycladic Ship with a hypothetical visualization
of the eruption on the Pre-Kameni Island of Santorini (Thera) / Timothy
Finch, flickr

38

• NASA satelliet foto laat zien dat een groot deel van het eiland nu de
mond van een krater is, totaal weggeblazen. Ja
https://brewminate.com/the-middle-and-late-cycladic-periods-in-thecentral-aegean-islands/
The Late Bronze Age Eruption of the Santorini Volcano
Aerial view of the island of Santorini, the central area once land with a
volcano – all blown out and collapsed in the eruption / Wikimedia
Commons
Early in the Late Bronze Age, the volcano at the center of the island of
Santorini (or Thera) erupted on a scale which may have had no parallel
among eruptions over the past four or five millennia by volcanoes
located in or near densely populated areas of the globe. The caldera
(or crater) created by this eruption of the Theran volcano is said to
have measured as much as 83 square kilometers in area. It presently
extends down as much as 480 meters below sea level inside of the wall
of cliffs which ring it and which themselves rise up as much as 300
meters above sea level.
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There has been an impressive amount of debate during the last twentyfive years in particular over the nature and sequence of the
cataclysmic phenomena which led up to and resulted from this
enormously impressive volcanic eruption, debate in which both
vulcanologists and archaeologists have played leading roles. The
impact of the eruption on the cultural history both of the smaller
Aegean and of the larger eastern Mediterranean worlds has also been
extensively discussed, principally by scholars from the same two
disciplines. The reconstruction which follows is that most widely shared
as of 1986, a little less than fifty years since Spyridon Marinatos published
his landmark article postulating a connection between the Theran
eruption and the collapse of Minoan palatial civilization. This theory
ultimately led Marinatos in the late 1960’s and early 1970’s to begin
excavation at the site of Akrotiri on the southern tip of Thera, a site
which has turned out to be a prehistoric Aegean version of the better
known sites of Pompeii and Herculaneum buried in 79 A.D. by the
eruption of Vesuvius in the Bay of Naples. Since Marinatos’ death in the
mid-1970’s, the director of the program of excavation, restoration, and
publication at Akrotiri has been Christos Doumas.
The Sequence of Events as Established from the Stratigraphy at Akrotiri
Archaeological site in Akrotiri, Santorini (ancient Thera) / Wikimedia
Commons
A major earthquake caused extensive damage to the town of Akrotiri
well before the volcanic eruption buried it. Copious evidence for the
purposeful demolition by wrecking crews of buildings partially
destroyed in the earthquake has been found in the form of piles of
rubble and earth debris heaped up in the principal roads leading
through the settlement and retained behind roughly built dry-stone
walls of rubble. Marinatos’ exposure of some houses which had been
repaired in a rather makeshift fashion and subsequently re-occupied
led him to conclude initially that the site had been permanently
abandoned by most of its inhabitants as a result of the earthquake but
that parts of it were inhabited before the volcanic eruption by
“squatters”. According to Marinatos, these “squatters” proceeded to
loot the houses of the wealthy and to stockpile whatever wealth they
were able to find, although such wealth consisted of little more than
agricultural produce since the former inhabitants had evidently had
enough time to strip their homes of all but a few of their readily portable
valuables. Doumas has correctly denied the existence of such
“squatters” in view of the now plentiful evidence at Akrotiri for a
systematic program of demolition, levelling of debris, and rebuilding
represented throughout the site. This indicates that the settlement’s
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entire population undertook an extensive program of restoration
following the earthquake, one which was still in progress when the
volcano erupted and buried the town. Particularly striking evidence of
the intentional demolition of structures weakened by the earthquake
are “demolition balls”, very large ellipsoidal ground-stone implements
with two grooves around their waists which were no doubt used in very
much the same way as are contemporary “wrecking balls” and which
have been found in some quantity on top of the levelled debris
resulting from the cleaning up of the earthquake damage.
The length of time which elapsed between the earthquake which
badly damaged Akrotiri and the volcanic eruption which buried it was
initially considered to be a very short one by Marinatos, and Doumas as
recently as 1983 suggested that it might have been a matter of only a
few months. However, more detailed comparisons by Marthari of the
ceramic material from the heaped up earthquake debris with that from
the volcanic destruction horizon reveal significant differences which
suggest that years rather than months separated the two events,
perhaps as much as two or three decades. The process of rebuilding
and restoration begun shortly after the earthquake was nevertheless still
in progress when the volcano erupted, as the partially plastered and
painted condition of the second-storey bedroom in the West House
indicates. Two vessels full of dried plaster and a third containing dried
paint show that this room was actually in the process of being
decorated when the site was hastily abandoned, this time for good. As
both Marthari and Palyvou have shown, the repairs made necessary by
the earlier earthquake were extensive in scale and would have taken
an organized and numerous population a good deal of time to effect.
Thus the scope of the architectural restorations is in harmony with the
evidence of the pottery in requiring a period of years, probably even
decades, between earthquake and eruption. Of equal significance is
the fact that, while some houses were totally demolished, most were
salvaged to some degree, so that the basic settlement plan of Akrotiri
as preserved under the pumice of the volcanic explosion is that of the
pre-earthquake phase at the site (very early Late Cycladic [=LC] I)
rather than a novel creation of mature LC I. In Minoan terms, the final
abandonment of Akrotiri took place late in, but not quite at the end of,
LM IA; in Mainland Greek terms, the abandonment dates to LH I, some
time bfore the final use of Grave Circle A at Mycenae in LH IIA.
The absence of any bodies and the dearth of metal artifacts or other
portable objects of obvious material value in the ruins of Akrotiri clearly
indicate that the inhabitants had ample warning of the imminence of
the volcanic eruption which buried the island so deeply in ash and
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other volcanic debris that it became uninhabitable for as much as a
century or two. At Akrotiri, the lowest stratum of this volcanic debris
consists of a thin layer of pellety pumice some 3 cms. thick, the top of
which was crusted as though water had fallen on it after its deposition.
Slight oxidation of this layer suggests that it was exposed to the
atmosphere for anywhere between two and twenty-four months
before itself being sealed by a subsequent pumice fall. The first layer of
pumice, preserved as a significantly deeper stratum in locations on
Thera closer to the volcano than Akrotiri and less exposed to erosion,
may in fact have been the warning which induced the Therans to flee,
since it probably lacked the volume to have caused extensive
damage or loss of life. A second stratum of rather larger pumice
varying between 0.50 and 1.00 m. thick at Akrotiri but again deeper
elsewhere on the island then fell. The final deposition of tephra
(volcanic ash) attributable to this eruptional sequence is over five
meters thick at Akrotiri but up to fifty meters thick elsewhere on Thera
and includes large boulders of basalt in addition to the lighter and
smaller bits of pumice which themselves now measure as much as
fifteen centimeters across. There is no archaeological evidence for how
long the full series of eruptions lasted, but vulcanologists have reached
a consensus that the process was a fairly rapid, hence short-lived one.
The absence of any clear signs of erosion at the preserved tops of the
ruins of Akrotiri supports the notion that complete burial of these ruins
followed close upon the heels of the events which produced the ruins
in the first place, that is, the initial stages of the eruption.
Akrotiri Archaeological Site: Earthquake damage / Wikimedia
Commons
The distribution of pumice derived from the eruption is quite well known
thanks to a series of deep-sea cores recovered from the southern
Aegean and some careful sampling of strata exposed by both
archaeological excavation and road-cuts on the island of Crete. Not
surprisingly, in view of the prevailing wind patterns in the Aegean, most
of the pumice from the eruption is found to the southeast of Santorini.
The Greek Mainland and western Crete would have been altogether
unaffected by the ash fall, but eastern Crete would have been
covered by a maximum of ten, and more probably by between one
and five, centimeters of fine pumice. Archaeologists eager to establish
a correlation between the Theran eruption and the collapse of
Neopalatial Crete feel that such a quantity of ash would have had a
disastrous effect on agriculture in eastern Crete. However, others point
out that such a relatively thin layer of pumice would have been eroded
away by wind and rain within a year or two and would in fact enhance
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rather than detract from the fertility of the soil. A layer of Theran ash
was identified in the late 1980’s in some lake sediments in western
Anatolia, indicating that the windborne dispersal of this ash had a
much more northern and eastern distribution than previously
suspected.
Often associated with the eruptions of insular volcanoes are tsunamis or
tidal waves. In the case of Thera, a tidal wave would have been
created by the collapse of the magma chamber within the volcano
and the creation of a large, deep crater or caldera into which the sea
would have rushed. For many of those seeking to connect the Theran
eruption with the sudden decline of Minoan Crete in the fifteenth
century B.C., the major destructive aspect of the eruption has been not
the ash fall but the associated tidal wave. In the middle of the debate
in the mid-1970’s over the nature of the Theran eruption and its effects,
Doumas in fact claimed that the collapse of the magma chamber and
hence the appearance of the tidal wave was an event which
postdated the volcanic eruption itself by a decade or more, thus
explaining how events on Santorini directly caused the collapse of
Minoan civilization even though Akrotiri was buried in late LM IA while
the wave of destructions of sites throughout Crete which defines the
end of the Neopalatial period cannot be dated earlier than LM IB.
More recently, the vulcanologists have claimed that the Santorini
caldera formed quite gradually and that a tidal wave, if indeed there
was one at all, would not have been on anything like the scale
envisaged by Marinatos and other proponents of the link between the
Theran volcano and the sudden decline of Neopalatial Crete.
The Impact of the Theran Volcanic Eruption Beyond Santorini
Areas of immediate damage and ash fallout following the eruption /
Wikimedia Commons
Despite numerous and varied arguments by a host of reputable
scholars [e.g. Marinatos (1939), Page (1970), Doumas (1974), Luce
(1976)] that one or more of the events associated with the period of
extreme activity of the Santorini volcano surveyed above [i.e.
earthquake(s), ash fall(s), tidal wave(s)] had a direct and disastrous
effect on Neopalatial Minoan civilization, the simple facts are that the
great earthquake which badly damaged Akrotiri is to be dated quite
early in LM IA (either ca. 1650 or ca. 1560 B.C.?), that the entire town
was buried in meters of volcanic ash still within the LM IA period (ca.
1625 or ca. 1550/1540 B.C.?), and that the wave of destructions (most
of them including fires) which defines the end of the Neopalatial period
on Crete and to which the palaces at Mallia, Phaistos, and Zakro all fell
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victim cannot be dated earlier than LM IB (ca. 1480/1470 B.C.?). Hood
[TAW I (1978) 681-690] claims that clear evidence of the earthquake
which so severely damaged Akrotiri before the town was buried is to be
found at several sites on Crete where it is clearly dated to LM IA. More
importantly, tephra from the later eruption of the Theran volcano has
been found within the past decade in LM IA contexts on Rhodes (at
Trianda) and Melos (at Phylakopi) as well as on Crete itself, ample
confirmation that the eruption preceded the LM IB destruction horizon
on Crete by a significant amount of time. Thus no direct correlation can
be established between the Santorini volcano and the collapse of
Neopalatial Minoan civilization.
The Frescoes from Akrotiri
The exceptional state of preservation of all artifactual categories buried
deeply under meters of volcanic debris from the eruption of ca. 1500
B.C. has almost automatically made Akrotiri one of the two or three
most important prehistoric sites in the Aegean. The study of perhaps no
other category of artifact has been so deeply affected by the
discoveries at Akrotiri as that of mural painting or frescoes. Not only are
the Theran frescoes preserved in larger fragments than the more or less
contemporary murals from other sites in the Cyclades (Ayia Irini,
Phylakopi) and on Crete (Knossos, Tylissos, Ayia Triadha) but most of
them can be assigned to specific positions on particular walls which are
themselves extremely well preserved, so that the decoration of entire
rooms can be reconstructed with a considerable degree of
confidence. Most of the frescoes thus far published from Akrotiri are
figured, but rarely occur in more than one or two rooms within what is
identifiable structurally and functionally as an individual building unit. A
whole series of fascinating iconographic problems has surfaced as the
result of the recovery of these magnificent paintings. For example, what
is the function of mural painting within a building (i.e. in what
rooms/spaces does it appear, with what artifactual associations, and
depicting what sorts of figures and/or scenes)? How are the different
scenes within a given room, sometimes at different scales and at
different levels on the walls, to be “read” as a unit? Indeed, are they
necessarily to be viewed as closely connected thematically simply
because they appear in the same room?
The major groups of frescoes from Akrotiri published thus far are:
West House:
Nude fishermen frescoes, Akrotiri West House Room 5 / Museum of
Prehistoric Thera, Greece
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(a) Room 5: Two life-sized nude fishermen in narrow panels below
a frieze of variable width on the upper wall showing a fleet of ships
moving between two towns (south wall; 40 cms. high), a riverine
landscape (east wall; 20 cms. high), and a religious ceremony on a hill
and warriors disembarking from their ships in two seemingly distinct
scenes (north wall; 40 cms. high). The frieze ran along the west wall as
well, but little of this portion of it has survived.
Frescoes of cabins (ikria, left) and priestess (right), Akrotiri West House
Room 4 / Museum of Prehistoric Thera, Greece
(b) Room 4: A series of life-sized stern cabins (ikria) on the north wall, a
thin partition shared with Room 5 which bore the fleet scene on its
other side; a life-sized “priestess” from the east jamb of the doorway
connecting Rooms 4 and 5; flower pots with lilies on the two jambs of a
window in the west wall, the sill and the lower jambs of the same
window being painted to resemble veined stone such as marble
or gypsum. The rest of the room was in the process of being plastered
and painted when work was suddenly stopped and the site was
abandoned.
Blue monkeys fresco, Akrotiri West House Room 6 / Museum of
Prehistoric Thera, Greece
Sector Beta, Room 6: Blue Monkey Fresco, closely comparable to a
more fragmentary and stylistically somewhat earlier composition found
in the palace at Knossos.
Frescoes of gazelles and nude boxers, Akrotiri Sector Beta Room 1
/ Museum of Prehistoric Thera, Greece
Sector Beta, Room 1: Pairs of gazelles on two or three walls juxtaposed
with a single pair of boxing boys in one relatively narrow panel.
Springtime fresco, Akrotiri Sector Delta Room 2 / Museum of Prehistoric
Thera, Greece
Sector Delta, Room 2: Springtime Fresco or Fresco of the Lilies.
Frescoes of papyrus (left) and woman in Cretan dress (right),
Akrotiri House of the Ladies Room 1 / Museum of Prehistoric Thera,
Greece
House of the Ladies, Room 1: The west half of the room features lifesized clumps of papyrus, while in the east half two life-sized women
dressed in a Cretan fashion wait on other figures who are largely
missing.
Akrotiri “lustral basin”, Xeste Room 3 / Museum of Prehistoric Thera,
Greece
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Frescoes of girls gathering crocuses (left) and taking to goddess flanked
by monkey and griffin (right), Akrotiri Xeste Roome 3 / Museum of
Prehistoric Thera, Greece
Fresco of girl carrying necklace (left) and illustration of fresco of Horns
of Consecration with blood (right), Akrotiri Xeste Room 3 / Museum of
Prehistoric Thera, Greece
Xeste 3, Room 3: The frescoes from this area of the building decorated
the walls of both the ground floor and an upper story. On the ground
floor, the northeastern part of the room was occupied by a sunken
“lustral basin” of Minoan type. At the level of the upper storey, young
women on the north and east walls gather crocuses in a rocky
landscape and bring them from both sides to a central “goddess”
seated on a platform supported by altars on the north wall.
Immediately flanking the “goddess” to left and right and in postures of
worship/adoration are a monkey and a griffin respectively. On the
north wall at the ground floor level, three more girls appear as follows:
at the left, a girl walking right and holding out a necklace in one hand;
in the center, a seated girl facing right and clutching her forehead in
pain because she has hurt her foot, which is bleeding; and at the right,
a girl walking left but facing right toward the door or altar on the east
wall. The east wall is entirely occupied by what appears to be an ashlar
wall with an elaborately decorated, closed door at its center, directly
above which is a pair of “horns of consecration” dripping with a red
substance which is likely to represent blood; the “wall”, “door”, and
“horns of consecration” may all together constitute a large altar
toward which the attention of all the girls on the north wall is directed.
Other fragmentary figures, including more girls as well as at least one
male figure, are considered to belong to the decoration of the west
and south walls at both levels.
Comments on Theran Mural Painting in Comparison to Contemporary
Minoan Frescoes
Akrotiri Archaeological Site / Wikimedia Commons
Male figures appear to assume greater importance in at least some
Theran paintings (e.g. the fishermen, warriors, and captains from Room
5 of the West House; the boxing boys from Room B1) than in most
Minoan painting, but the female plays an important and often
dominant role in several Theran compositions (Xeste 3; House of the
Ladies; “priestess” from the West House) and often appears dressed in a
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thoroughly Minoan fashion (but note the unusual garb of the
“priestess”).
Relief frescoes are thus far unknown from Akrotiri, as are large
scale griffin compositions and bull-jumping scenes, all of which are
particularly characteristic of Knossian palatial murals. The compositions
of Xeste 3 on both levels may have constituted forms of processional
scenes, on the ground floor toward the altar on the east wall and on
the upper storey from both directions toward the seated “goddess” on
the north wall, compositional schemes paralleled at Knossos both in the
Corridor of the Procession and on the Grand Staircase.
Fresco of fleet fleeing the island, Akrotiri West House / Museum of
Prehistoric Thera, Greece (Click image to enlarge)
In details of dress (including flounced skirts, tight-fitting short-sleeved
jackets leaving the breasts exposed, textile patterns, and some forms of
jewelry) and in depictions of scenes of nature (e.g. the Blue Monkey
and Springtime frescoes), the Theran murals often closely resemble
Minoan wall paintings. At least two features common in the frescoes
from Akrotiri, however, are not well paralleled on Crete and are unlikely
to be patterned after Mainland/Mycenaean models either. The first is
the peculiar hairstyle affected by many figures of both sexes in which
much of the head is painted blue (probably indicative of a shaved
head rather than of a specially deesigned skullcap of some sort) and
only a few long locks whose positions vary considerably from individual
to individual are indicated in black. It is possible that differing hairstyles
are indicators of age, as Koehl has argued is the case for similar though
seemingly not identical variations in male (but not female!) hairstyles in
Neopalatial Crete. The second feature possibly peculiar to Thera is the
wearing by females of exceptionally large earrings. Identical earrings
from the Shaft Graves of Circle A at Mycenae are better viewed as
evidence for the adoption of a Cycladic fashion by wealthy and
progressive Mainlanders than as indicating the presence of
Mycenaeans on Thera at this time.
The miniature fresco from Room 5 of the West House, arguably the most
complex single work of art of the Aegean Bronze Age thus far
recovered in anything like its entirety, has already provoked an
enormous literature in which a broad spectrum of opinion is
represented on such topics as the identity of the ships in the fleet
scene, the identity of the warriors carrying the tower shields and
wearing boars’-tusk helmets on the north wall, the locale of the two
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towns on the south wall, etc., etc. It is questionable whether such
problems can be resolved with the evidence presently available.
However, it is worth observing that scenes such as the towns on the
south wall and the disembarkation of warriors from their ships on the
north wall have contemporary (e.g. the Silver Siege rhyton from Grave
Circle A at Mycenae) as well as earlier (the Town Mosaic from Knossos)
parallels in other media. Note also that the ships of the fleet have
several features in common with the vessels incised on EC frying pans a
millennium or so earlier in the Cyclades.

Santorini island, Greece - EOS photo NASA, public domain
NASA - http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA02673 Transferred
from English Wikipedia ;
https://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_eruption
The Minoan eruption was a catastrophic volcanic eruption that
devastated the Aegean island of Thera (also called Santorini) in around
1600 BCE.[1][2][3] It destroyed the Minoan settlement at Akrotiri, as well as
communities and agricultural areas on nearby islands and the coast
of Crete with subsequent earthquakes and tsunamis.[4] With a VEI
magnitude between 6 and 7, resulting in an ejection of approximately
60 km3 (14 cu mi) of dense-rock equivalent (DRE),[5][6] the eruption
was one of the largest volcanic events on Earth in human history.[7][8][9]
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Op kreta een aan de Turkse kust viel wel 12cm as, in egypte en israel
viel tot een halve centimerer as
https://brewminate.com/wp-content/uploads/2017/03/Thera06.jpg
Despite numerous and varied arguments by a host of reputable
scholars [e.g. Marinatos (1939), Page (1970), Doumas (1974), Luce
(1976)] that one or more of the events associated with the period of
extreme activity of the Santorini volcano surveyed above [i.e.
earthquake(s), ash fall(s), tidal wave(s)] had a direct and disastrous
effect on Neopalatial Minoan civilization, the simple facts are that the
great earthquake which badly damaged Akrotiri is to be dated quite
early in LM IA (either ca. 1650 or ca. 1560 B.C.?), that the entire town
was buried in meters of volcanic ash still within the LM IA period (ca.
1625 or ca. 1550/1540 B.C.?), and that the wave of destructions (most
of them including fires) which defines the end of the Neopalatial period
on Crete and to which the palaces at Mallia, Phaistos, and Zakro all fell
victim cannot be dated earlier than LM IB (ca. 1480/1470 B.C.?). Hood
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[TAW I (1978) 681-690] claims that clear evidence of the earthquake
which so severely damaged Akrotiri before the town was buried is to be
found at several sites on Crete where it is clearly dated to LM IA. More
importantly, tephra from the later eruption of the Theran volcano has
been found within the past decade in LM IA contexts on Rhodes (at
Trianda) and Melos (at Phylakopi) as well as on Crete itself, ample
confirmation that the eruption preceded the LM IB destruction horizon
on Crete by a significant amount of time. Thus no direct correlation can
be established between the Santorini volcano and the collapse of
Neopalatial Minoan civilization.
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• De bevolking is gedeeltelijk gevlucht bij de eerste schokken.
• Spullen en eten zijn achtergelaten.
• De stad Akrotiri is onder het puin opgegraven en tegenwoordig te
bezoeken
• Mogelijk heeft de filosoof PLATO een paar eeuwen later zijn
verhaaltje over ATLANTIS op deze plaats gebaseerd?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Ancient_Akroti
ri.jpeg
Akrotiri (Greek: Ακρωτήρι, pronounced Greek: [akroˈtiri]) was
a Cycladic Bronze Agesettlement on the volcanic Greek island
of Santorini (Thera).
The settlement was destroyed in the Theran eruption sometime in the
16th century BC[1] and buried in volcanic ash, which preserved the
remains of fine frescoes and many objects and artworks. The settlement
has been suggested as a possible inspiration for Plato's story of Atlantis.
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Akrotiri has been excavated since 1967.
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Omdat Akrotiri zo perfect bewaard is gebleven onder zoveel
puimsteen is er zelfs bewijs gevonden voor
• waterleiding met warm en koud water
• Vloerverwarming
• Riool, Afvoer van vuil water
• Foto hier is een verwarm bad
• Akrotiri “lustral basin”, Xeste Room 3 / Museum of Prehistoric Thera,
Greece
• https://brewminate.com/the-middle-and-late-cycladic-periods-inthe-central-aegean-islands/
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• Ook hier weer zijn prachtige muurtekeningen, fresco’s, gevonden.
• Rond 1600 VC op Thera, ten noorden van Kreta.
Saffron gatherer, Akrotiri, Greece.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saffron_gatherersSantorini3.jpg#/media/File:Saffron_gatherer,_Akrotiri.jpg
Lentelandschap - fresco uit de bronstijd, Akrotiri
Spring fresco, from Akrotiri, Greece. Now in the National
Archaeological Museum of Athens.
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• Ook zijn hier weer veel scenes gevonden die iets met de zee, en
scheepvaart te maken hebben.
• Ook hier zie je weer duidelijk dat de stad zonder stadsmuur af wordt
gebeeld,
• Er is geen muur gevonden.
• Men was niet bang voor invasies ….
Bronze age 'Flotilla' fresco from room 5, in the west house at the Minoan
town of Akrotiri, Santorini, Greece
scan from: Dirk Herdemerten: Die Wandmalereien von
Thera(santorini). 2007, GRIN Verlag, ISBN 363865821X Improved Version
of Image:Akrotiri minoan town.jpg, made by Uploader for the deBilderwerkstatt
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• Rond 1600 VC: uitbarsting van de vulkaan THERA gebeurde in de tijd
dat de ISRAËLIETEN in Egypte zitten.
• Blijkbaar mislukten oogsten in het hele gebied rondom
middelandse zee voor enkele seizoenen.
• Vooral door minder regen en minder zon…
• Misschien dat je nog het beste in Egypte kon zitten…. Waar de
Israëlieten toevallig zitten op dit moment
• De KAFTOR/MINOËSCHE beschaving verdween niet in een keer,
• Mogelijk wel groot deel schepen en vloot vernietigd door wel
50M hoge vloedgolf ?
• moest steeds meer plaats maken voor andere Grieken.
• Tegenwoordig noemen we deze de MYCENEN, vernoemd
naar de stad MYCENE waar hun eerste vondsten vandaan
komen.
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Deel 2 van deze tour. De Mycenen….
1. De vroegste “Griekse” beschaving zat op de Cycladen en op Kreta
/ Kaftor,
2. Na uitbarsting Thera / Santorini in verval
3. Opkomst Grieken op vasteland, hun cultuur is naar de machtige stat
MYKENE/MYCENE genoemd, dus de Myceense beschaving
1. Zij noemden zichzelf ACHAEËRS
4. Zij zaten vooral op het land ipv op zee, en dan vooral in de
PELEPONESSOS, het zuidelijke schiereiland van Griekenland

https://www.penfield.edu/webpages/jgiotto/onlinetextbook.cfm?subp
age=1626039
The Mycenaeans are named after the city-state of Mycenae, a palace
city and one of the most powerful of the Mycenaean city-states. The
Mycenaean civilization was located on the Greek mainland, mostly on
the Peloponnese, the southern peninsula of Greece. The Mycenaeans
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are the first Greeks, in other words, they were the first people to speak
the Greek language.
The Mycenaean civilization thrived between 1650 and 1200 BC. The
Mycenaeans were influenced by the earlier Minoan civilization, located
on the island of Crete. This influence is seen in Mycenaean palaces,
clothing, frescoes, and their writing system, called Linear B.
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De latere ACHA-IERS, of MYCENEN bouwden steden op hoge heuvels
The citadel at Mycenae
https://i0.wp.com/travelbluebook.com/wpcontent/uploads/2017/01/20161114_023446.jpg
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• Van hen zijn veel meer BRONZE wapens gevonden,
• en hun steden, waarvan MYEKENE zelf bewaard is gebleven, hadden
wel grote muren met enorme stenen zoals de beroemde
leeuwenpoort van de stad MYCENE die je hier ziet.
• Vaak lagen deze steden op heuvels om beter verdedigbaar te zijn
• Latere Grieken konden niet geloven dat zulke stenen
(meerderen tonnen per steen) door mensen verplaatst waren,
dus ze noemden dit bouwwerken van CYCLOPEN, Reuzen met
een oog
1. Leeuwenpoort omdat er 2 grote leeuwen boven staan
https://www.penfield.edu/webpages/jgiotto/onlinetextbook.cfm?subp
age=1626039
How the later Greeks felt about the Mycenaeans
The later Greeks told stories about the Mycenaeans
who preceded them, like the poet Homer's Iliadand Odyssey. In the
eyes of the later Greeks, the Mycenaeans were larger than life. One
reason for this belief comes from the ruins of the Mycenaean city-states.
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The walls around these palaces are massive, made from blocks of stone
weighing several tons and carried to the mountain-top settlements. The
later Greeks called these walls cyclopean walls, named after the oneeyed giant race, because the later Greeks felt only giants could move
the stones. A walled mountain or hilltop settlement is called a citadel.
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Hier zie je hoe de citadel er van binnenuit naar buiten kijkend uitgezien
moet hebben.
Een aanvaller moest heuvelopwaards en dan door deze poort heen.
Er zal een houten met koperen poort gezeten hebben hier.
With walls circling the entire area, the Lion Gate was the main entry
way to the citadel. Any would-be attackers must first make their way
through the heavily defended gate. If they were to make it through,
their struggles would still not be over. Enemy combatants would then
have to wind their way on slick paths, uphill, to actually seize the
palace. Oh yeah, and they’d have to do this with short swords, spears,
and shields while the defenders were trying to kill them. Not an easy
task, which gave the defending Mycenaean an advantage even
against larger numbers.
https://travelbluebook.com/visit-mycenae-fortress-agamemnon/
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Enorme muren die bovenop heuvels gebouwd waren lieten latere
grieken denken dat reuzen ze hadden gemaakt.
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• De oude Grieken van Kreta deden niet veel moeite om mensen met
spullen te begraven.
• Maar deze Grieken, de MYCENEN of AECHIERS deden dat wel. Ze
begroeven hun koningen binnen de stadsmuren in speciale tombes
1. Hier zie je een koninklijke door mensen aangelegde gravheuvel in
de buurt van MYCENE
2. Pompeuze ingang.
3. Het is een door mensen gemaakte grot in feite , met een koepel
dak.
1. Bovenop werd zand gelegd zodat het er van een afstandje
als een heuvel uitzag.
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• From the collection of the Mycenae Museum.
• Ver uit de beroemdste vondst is het. MASKER VAN AGA-MEM-NON,
de mythische koning van MYCENE die de oorlog tegen Troje
aanvoert.
• Dit masker was niet van hem (als AGAMENNON al echt
bestaan heeft) want het is een paar honderd jaar te oud om
van hem te zijn geweest.
• Andere geleerden denken dat het wellicht een vervalsing is
door de archeoloog SCHLIEMANN die veel schatten in de
buurt opgroef.
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• Deze ACHAIERS, MYCENEN, gebruikten nog steeds KOPER + TIN =
BRONS als materiaal om hun zwaarden mee te maken.
• zwaard in het midden heeft een handvat dat met Goud is
bedekt.
• Ze hadden een vreemde fascinatie voor jacht op wilde everzwijnen.
• Veel helmen zijn gemaakt van stukjes ivoor van de hoektanden van
zwijnen zoals dit voorbeeld RECHTS
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• Deze ACHAIERS/MYECENEN namen het LINEAR-A schrift, met de
lettergreep tekens, van de KRETENZERS / MINOËRS over.
• Ze voegden enkele lettergreep tekens toe en lieten enkele
andere weg.
• Jonge man Michael Ventris zag deze tabletten op een reisje naar
het British Museum en hoorde dat ze nog niet ontcijferd waren. Leek
hem wel grappig om te ontcijferen.
• midden jaren 1950 kunnen lezen, toen de jonge man, Michael
Ventris, op de radio aankondigde dat hij het had ontcijferd.
Het bleek gewoon oud Grieks te zijn.
• Deze vorm van Grieks van rond ±1600 VC is de oudste geschreven
Europese taal !
• https://www.penfield.edu/webpages/jgiotto/onlinetextbook.cfm?sub
page=1626039
Linear B tablets were first found on the island of Crete, the writing was
similar to the Minoan Linear A. Arthur Evans credited the writing system
to the Minoans. A young schoolboy named Michael Ventris saw the
Linear B tablets while touring the British Museum. Young Ventris was
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fascinated by the script, and when Arthur Evans told the class that the
script had not been deciphered, young Ventris asked Evans to repeat
what he had just said. Hearing these words a second time, Ventris
decided that day, that he would be the one to decipher this ancient
script.
Ventris became an architect, but never lost his passion for Linear B.
Ventris could speak many different languages fluently, and could pick
up a new language quickly. In 1939, Carl Blegen, an American
archaeologist, found several tablets of Linear B on the Greek mainland
in the Mycenaean ruins of Pylos. Assuming that the language of Linear
B was Greek, Ventris made a break through in the early 1950s with the
help of others working on the script, including American archaeologist,
Alice Kober. This made Arthur Evans angry, because he was certain it
was a Minoan script (Evans died in 1941, however he was unhappy with
any theory, up until then, that Linear B was anything but Minoan
writing). The Mycenaeans used Linear B to keep records of their trading
and economy, unfortunately, the writing was not used to tell stories or
show feelings.
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• LINKS: In Leiden, in het RMO, kun je deze Egyptische vaas zien welke
van GLAS is en is gebaseerd op MYCEENCE voorbeelden die
verhandeld werden.
• Rechts: A MYCENAEAN POTTERY STIRRUP JAR LATE HELLADIC III, CIRCA
12TH CENTURY B.C.
https://www.christies.com/lot/lot-a-mycenaean-pottery-stirrup-jar-latehelladic5567195/?from=salesummary&pos=9&intObjectID=5567195&sid=68451fa
3-5f05-47f1-9691-37f6fc4ed2e5&page=4
Je zou het
misschien niet zeggen, maar dit blauwe
flesje is gemaakt van glas.
De oude
Egyptenaren vermengden kwartszand met
planten-as als basis voor het glas. Nadat
het mengsel verhit en gesmolten werd,
mengden ze deze basis met kleurstoffen
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om dit kleurrijke resultaat te creèren. Het
glazen flesje moet erg kostbaar zijn
geweest en werd rum 3000 jaar geleden
gebruikt om parfum in te bewaren. &
Over de vorm van dit flesie weten we dat
de Egyptenaren bij het ontwerpen ervan
geinspireerd werden door de Myceners.
De Myceners dreven veel handel met het
ode Egypte. De Egyptenaren vonden de
vormen van het Myceense aardewerk
interessant en exotisch en gebruikten
deze vormen weer voor bivoorbeeld dus
hun parfumflesjes, zoals dit exemplaar!
#RiksmuseumvanOudheden #Kunst
#Grieken #Egypte #parfum #glas
#archeologie #geschiedenis #museum
#NationalMuseumofAntiquities #art
#Mycene #Egypt #Archaeology #RMO
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• LINKS Alhoewel de MYCENE veel gevaarlijker of agressiever
overkomen hebben zij ook oog voor mooie kunt voorwerpen en
drijven ze veel handel.
• Veel patronen en afbeeldingen die de Kretenzers / MINOERS
gebruikten, blijven de MYCENEN ook gebruiken
• RECHTS: zij beelden zichzelf wel af in wapen uitrusting. Zie je links de
vrouw hen uitzwaaien?
Warrior Vase
from Mycenae
LH IIIB/C
Height 16 inches
(National Archaeological Museum, Athens)
A Pictorial Style krater, unique during this period for its narrative
decoration of armed warriors marching in single file to the right. A
woman on the far left appears to be waving goodbye
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Ze dreven net als de KRETENZERS voor hen, ook veel handel over zee.
1. Ik wil het even hebben over het dorpje ULU-BU-RUN in Zuidwest
Turijke
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• Oudste bekende scheepswrak uit de geschiedenis. ± 1300 VC,
MYCEENS/ACHAISCH schip
• Handel met schepen zoals deze gevonden in Uluburun, voor de kust
van zuidwest Turkije.
• Toevallig door duiker in 1982 ontdekt.
https://www.ancient-origins.net/ancient-places-asia/uluburun-oneoldest-and-wealthiest-shipwrecks-ever-discovered-001962
The Uluburun is a 3,300-year-old shipwreck discovered off the coast of
Uluburun (Grand Cape), near Kaş in south-western Turkey. It is among
the oldest ships ever discovered and contained one of the wealthiest
and largest known assemblages of Late Bronze Age items found in the
Mediterranean. The ship was carrying over 20 tons of cargo, believed
to be a royal order.
In total, more than 18,000 spectacular artifacts have been recovered,
including precious jewels, luxurious raw materials, and even the golden
seal of Egyptian Queen Nefertiti.
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The Uluburun was first discovered in 1982 by Mehmed Çakir, a local
sponge diver, on a steep rocky slope at a depth of 44 to 52 metres, with
artifacts scattered down to 61 metres. Excavating it was a mammoth
task, and required eleven consecutive campaigns of three to four
months, conducted by the Institute of Nautical Archaeology, totalling
22,413 dives between 1984 and 1992.
The ship itself was 15 metres long and is the earliest known example of a
ship constructed using the advanced mortise and tenon technique,
where planks were joined by flat tongues of wood inserted into slots cut
into the planks. The wood is Lebanese cedar, indigenous to the
mountains of Lebanon, southern Turkey, and central Cyprus. The
featured image is an accurate replica wreck of the Uluburun, showing
how the ship would have once appeared.
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• In 1984 begon men met onderwater archeologie delen van de
vracht te bergen.
• Het schip was ± 15 meter lang en kon 20 ton vracht vervoeren.

Het schip van Uluburun is het oudst bekende scheepswrak uit de
geschiedenis. Het dateert uit de veertiende eeuw voor Christus, de
late bronstijd en is een belangrijke archeologische vondst, vanwege de
ouderdom, maar ook vanwege de rijkdom van materialen en
artefacten die op het schip werden aangetroffen.
Het vrachtschip wordt kortweg Uluburun genoemd, naar de vindplaats,
nabij de landtong die 8,5 km ten zuidoosten van de Turkse
stad Kaş (provincie Antalya) de Middellandse Zee insteekt. Het werd in
1982 bij toeval gevonden door een sponsduiker. In 1984 begonnen
duikers met het eerste bergingswerk, dat 16 jaar in beslag zou nemen.
Tijdens het bergingswerk is het schip, dat zich op de zeebodem bevindt
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een meter afgedreven, van 60 naar 61 meter uit de oostkust van de
landtong. Veel van de geborgen vondsten zijn te bezichtigen in het
onderwatermuseum van Bodrum.
Het wrak is een koopvaardijschip waarschijnlijk uit Cyprus of de Levant,
het schip was 15 meter lang en kon ongeveer 20 ton vracht
verstouwen. De zwaarbeschadigde scheepswand was van cederhout
dat bevestigd was op een wijze die bekend is van
latere Fenisische, Griekse en Romeinse schepen. Fragmenten van
roeispanen werden opgedoken, de grootste 1,7 m lang en 7 cm dik. Er
waren 24 stenen ankers aan boord, met een gewicht tussen de 120 en
210 kg en twee kleinere van 16 en 21 kg. Dit type ankers is bekend uit
de Levant en van Cyprus.
Door middel van dendrochronologie werd het schip gedateerd op
1316 tot 1305 v.C., de late bronstijd. De datering werd gedaan met
behulp van het brandhout dat aan boord was opgeslagen, niet met
het hout van de scheepswand. De datum komt goed overeen met de
overige vondsten aan boord.
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• Gelukkig dat men in die tijd ook al verzekeringen kende !
• Dit is een plaatje uit de NAT.GEO Dec 1987
• Rechts zie je. een archeoloog bij stukken koper die ieder een talent
(dus 34,2 KG) wegen.
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•
•
•
•
•

18.000 voorwerpen gevonden
Glas rechts boven met Kobalt, uit EGYPTE
Links onder geurige hars, mogeljik uit ARABIË
midden: Ivoor van Nijlpaard, niet olifant
En nieuwe Cypriotische en Kanaänitische potten , pannen en vazen
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• Deze MYCENEN dreven dus ook graag handel over ZEE
• 1260 VC. Deze handelaar Sin-ara-nu van KRETA kreeg belasting
korting van de koning van UGARIT een stad ten noorden van ISRAEL.
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• Vondsten op Griekse vasteland die duiden op contact met Egypte.
• Zelfs naam van deze farao Amenhotep III gevonden daar, in dit
geval in Mycene
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• We zijn dus ondertussen in het Jaar 1300 aangekomen
• De Israëlieten hebben Kanaän veroverd en het is daar de “ tijd van
de rechters “

64

Een paar van de belangrijkste MYCEENSE steden met paleizen zie je
hier.
Stipjes zijn kleinere (handels)nederzettingen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenaean_Greece
Identity[edit]
See also: Names of the Greeks and Achaeans (Homer)
The decipherment of the Mycenaean Linear B script, a writing system
adapted for the use of the (Indo-European) Greek language of the
Late Bronze Age,[16] demonstrated the continuity of Greek speech from
the second millennium BC into the eighth century BC when a
new Phoenician-derived alphabetic script emerged.[17] Moreover, it
revealed that the bearers of Mycenaean culture were ethnically
connected with the populations that resided in the Greek peninsula
after the end of this cultural period.[18] Lastly, the decipherment marked
the advent of an Indo-European language in the Aegean region in
contrast to unrelated prior languages spoken in adjoining
areas.[19] Various collective terms for the inhabitants of Mycenaean

65

Greece were used by Homer in his 8th-century BC epic the Iliad in
reference to the Trojan War.[20] It, supposedly, happened in the late
13th to early 12th century BC when a coalition of small Greek states
under the king of Mycenae besieged the walled city of Troy.[21]
Warrior wearing a boar's tusk helmet, from a Mycenaean chamber
tomb in the Acropolis of Athens, 14th–13th century BC.
Homer interchangeably used the ethnonyms Achaeans, Danaans,
and Argives to refer to the besiegers,[20] and these names appear to
have passed down from the time they were in use to the time when
Homer applied them as collective terms in his Iliad.[22]There is an
isolated reference to a-ka-wi-ja-de in the Linear B records in Knossos,
Crete dated to c. 1400 BC, which presumably refers to a Mycenaean
(Achaean) state on the Greek mainland.[23]
Egyptian records mention a T(D)-n-j or Danaya (Tanaju) land for the first
time c. 1437 BC, during the reign of Pharaoh Thutmoses III (r. 1479–1425
BC). This land is geographically defined in an inscription from the reign
of Amenhotep III (r. circa 1390–1352 BC), where a number of Danaya
cities are mentioned, which cover the largest part of southern
mainland Greece.[24] Among them, cities such as Mycenae, Nauplion,
and Thebes have been identified with certainty. Danaya has been
equated with the ethnonym Danaoi (Greek: Δαναοί), the name of
the mythical dynasty that ruled in the region of Argos, also used as an
ethnonym for the Greek people by Homer.[24][25]
In the official records of another Bronze Age empire, that of
the Hittites in Anatolia, various references from c. 1400 BC to 1220 BC
mention a country named Ahhiyawa.[26][27] Recent scholarship, based
on textual evidence, new interpretations of the Hittite inscriptions, and
recent surveys of archaeological evidence about Mycenaean–
Anatolian contacts during this period, concludes that the
term Ahhiyawa must have been used in reference to the Mycenaean
world (land of the Achaeans), or at least to a part of it.[28][29] This term
may have also had broader connotations in some texts, possibly
referring to all regions settled by Mycenaeans or regions under direct
Mycenaean political control.[26]Another similar ethnonym, Ekwesh, in
twelfth century BC Egyptian inscriptions has been commonly identified
with the Ahhiyawans. These Ekwesh were mentioned as a group of
the Sea People.[30]
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• Ze hadden ook oorlogsschepen in verschillende formaten, maar
ongeveer met deze opzet, een open dek met roeiers en een zeil.
• Vooral om mensen te verplaatsen.
https://www.penfield.edu/webpages/jgiotto/onlinetextbook.cfm?subp
age=1626039
The Mycenaeans were excellent sailors, boats like this one could have
been part of the attack on Troy by Homer's Achaeans
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• Veel van de Griekse mythen uit latere tijd spelen zich in feite in deze
Achaische / MYCEENSE tijd af, zoals het verhaal van het beleg van
de stad TROJE.
• Het verhaal is dat de knappe koningin HELENE van SPARTA, de vrouw
van de KONING MENELAOS wordt ontvoert.
• Ze stribbelde niet tegen want ze was “betoverd”
• wordt versierd door de TROJAANSE prins PARIS en door hem
wordt ze meegenomen naar TROJE.
• Deze Helene was volgens de mythe trouwens de dochter van de
god ZEUS, en haar tweelingbroertjes heten
• KASTOR en POLLUX of POLYDEUX. => men beschouwde hen als
goede zeevaarders, en zeelieden baden/offerden vaak tot
hen voor bescherming.
• In HANDELINGEN 28:11 lezen we dat De apostel Paulus in de
eerste eeuw op een Egyptisch schip voer met de naam
“zonen van zeus” (Di·os·kouʹroi)
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-
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o/2009163?q=zonen+van+zeus&p=par
Wie waren de „Zonen van Zeus” die in Handelingen 28:11 worden
genoemd?
Het Bijbelboek Handelingen vermeldt dat toen de apostel Paulus op
weg was naar Rome, hij van Malta naar Puteoli op een boot voer die
het schegbeeld „Zonen van Zeus” droeg (Handelingen 28:11). Die
afbeelding was in de oudheid populair bij zeelieden en reizigers.
Volgens de Griekse en de Romeinse mythologie had Zeus (ook Jupiter
genoemd) bij Leda twee zoons, de tweeling Castor en Pollux. Die
„Zonen van Zeus” golden onder meer als bekwame zeelieden die wind
en golven konden beheersen. Ze werden dan ook vereerd als
beschermgoden van de zeevaarders. Reizigers brachten offers aan
hen en smeekten tijdens stormen hun bescherming af. Algemeen werd
geloofd dat de tweelinggoden zichzelf en hun beschermende
krachten manifesteerden in de vorm van het sint-elmusvuur, een
elektrisch schijnsel dat zich soms tijdens een storm aan de
masten van schepen voordoet.
De verering van Castor en Pollux was onder de Grieken en Romeinen
wijdverbreid, en in een oude bron wordt speciaal vermeld dat ze in het
Noord-Afrikaanse district rond Cyrene voorkwam. De in Handelingen
genoemde boot was afkomstig uit het nabijgelegen Alexandrië in
Egypte.
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lpo/1200014618?q=zonen+van+zeus&p=par
Volgens de Griekse en Romeinse mythologie waren Castor en Pollux de
tweelingzonen van Leda en nakomelingen van de god Zeus (Jupiter),
en daarom werden zij Dioscuren of „Zonen van Zeus” genoemd. Zij
werden onder meer beschouwd als beschermers van zeelieden, als
redders van in nood verkerende zeevaarders. De Alexandrijnse boot
waarmee Paulus als gevangene op zijn reis naar Rome van Malta naar
Puteoli voer, had als schegbeeld de „Zonen van Zeus”. Misschien was
op de ene zijde van de boeg een beeld of het symbool en
mogelijkerwijs de naam van Castor aangebracht en op de andere
zijde het overeenkomstige van Pollux. — Hand. 28:11.
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• Of deze oorlog tegen TROJE ooit echt heeft plaatsgevonden is niet
duidelijk.
1. MENELAOS de koning van SPARTA gaat klagen bij zijn grote broer,
de koning van MYCENE.
2. AGAMEMNON wilt toch al langer oorlog voeren tegen TROJE, dus
dit komt mooi uit…
3. Hij roept alle bondgenoten op om hun soldaten in schepen naar
TROJE te sturen.
Groene vakjes.
1. Trojanen roepen ook hun bondgenoten op, rechts in gele
vakjes afgebeeeld om te gaan helpen.
Dit was dus een oorlog van GRIEKEN tegen andere GRIEKEN
Honderden jaren later maken de Grieken hier nog gedichten en liedjes
over. En dit zijn de steden die in HOMERUS beroemde verhaal de ILLIAS
worden genoemd.
Ook de romeinse schrijven Virgil schrijft hier de beroemde ANEAD
over…
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helena_(mythologie)
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Helena (Oudgrieks: Ἑλένη, Helenè) is een figuur uit de Griekse
mythologie. Zij is een dochter van de oppergod Zeus en Leda. Helena
was de mooiste vrouw van Griekenland. Zeus zou Leda verleid hebben
in de gedaante van een zwaan en uit de eieren die Leda legde
werden Helena en Polydeukes (Pollux) geboren. Dit verhaal leeft nog
voort in de Latijnse uitdrukking ab ovo. Zeus zou dit gedaan hebben,
omdat hij de wereld overbevolkt vond en daar door middel van
Helena iets aan wilde doen. In dezelfde nacht waarin Helena en
Polydeukes verwekt werden, verwekte Leda’s man, koning Tyndareos,
bij haar ook nog twee kinderen: Klytaimnestra en Kastor.
Toen het tijd werd voor Helena om te trouwen, kwamen vele koningen
en prinsen om haar hand vragen, of zonden afgezanten om dat in hun
plaats te doen. Onder hen waren Odysseus, Menestheus, Aias de
Grote, Patroklos en Idomeneus, maar de favoriet was Menelaüs, die
niet in eigen persoon kwam maar vertegenwoordigd werd door zijn
broer Agamemnon. Allen brachten prachtige en dure geschenken met
zich mee, op Odysseus na.
Helena werd gedwongen te trouwen met Menelaüs, die altijd zijn broer
Agamemnon volgde en steunde in alles. Bij Menelaüs kreeg ze een
dochter, Hermione.
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• We weten ook hoe dit verhaal afloopt… Na 10 jaar oorlog in TROJE
nog niet ingenomen.
• Griekse soldaten verstoppen zich in een houten paard dat ze buiten
de muren achterlaten.
• Ze doen als of ze weggaan op hun schepen
• In de nacht komen soldaten uit het paard en zetten de stadspoorten
open, de bevolking van TROJE is dronken van het feestvieren.
• De Grieken komen die nacht terug en nemen de stad nu in.
• Enkele vluchtelingen uit TROJE gaan op een boot en stichten later de
stad ROME.
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Zou het kunnen dat het “paard van Troje” dat de stad inkomt in feite
een latere verbastering is van een storm-RAM werktuig om de muren
mee te doorbreken?
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Troje, het hedendaagse HISARLIK is in de jaren 1920 en 1930
opgegraven en daarbij is ontdekt dat het een heel oude stad is die
meer dan 7 keer veroverd en verwoest is geweest.
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De oosterburen van de Trojanen zijn de Hetiethen. Zij noemen troje
WILUSA.
Daar herken je nog de Bijbelse naam ELISA in, een van de zonen van
JAVAN…

72

• De prins PARIS wordt in de griekse bronnen zelf Alexander
genoemd…
• en er zijn bewijzen dat hij echt bestaan heeft zoals HITTITISCHE
archieven die gevonden zijn.
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• Is deze oorlog er ooit echt geweest? Waarschijnlijk wel, maar zal om
geld zijn gegaan en niet om een dame.
• Troje hief flink veel belasting op schepen die de HELLESPONT door
willen vanuit Middellandse Zee naar Zwarte Zee
• Trojanen waren zelf trouwens ook een soort Grieken… weet je nog?
• Kaart bron: https://www.worldhistory.org/map/935/38.434/44.108/10800/
• In de 7e en 6e eeuw krabbelt Griekenland weer omhoog uit de
“dondere” eeuwen die ±1200 VC begon.
• Beroemde verhalen worden nu op schrift gezet, maar wel een nieuw
soort schrift.
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• Hoe dan ook, de MYCENEN / ACHEAEËRS kunnen niet lang van hun
overwinning op TROJE genieten.
• Rond 1207-1177 VC zakt alles in elkaar.
• Tijd van de rechters in Israël. Ruth en Naomi.
• Vermoedelijk droogte, aardbevingen en als gevolg hongersnood
zet hele bevolkingsgroepen in beweging.
• Zowel volken uit het noorden van Griekenland zoals de
DORIERS trekken naar het zuiden, maar al die Griekse
stadstaatjes kunnen hun bevolking niet meer in toom houden.
• Mensen slaan op de vlucht en gaan de kustgebieden
plunderen.
• Het eens machtige HETHITISCHE rijk in midden Turkije komt ten val
• Egypte levert zowel op de Nijl delta alsook op het land een paar keer
oorlog.
• De enige griekse stad die gedeeltelijk overeind blijft is de burcht van
ATHENE
• https://en.wikipedia.org/wiki/Late_Bronze_Age_collapse
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Greece[edit]
Main article: Greek Dark Ages
None of the Mycenaean palaces of the Late Bronze Age survived (with
the possible exception of the Cyclopean fortifications on the Acropolis
of Athens), with destruction being heaviest at palaces and fortified
sites. Thebes was one of the earliest examples of this, having its palace
sacked repeatedly between 1300 and 1200 BCE and eventually being
completely destroyed by fire. The extent of this destruction is
highlighted by Robert Drews who reasons that the destruction was such
that Thebes did not resume a significant position in Greece until at least
the late 12th century.[20] Many other sites offer less conclusive causes;
for example it is entirely unclear what happened at Athens, although it
is clear that the settlement saw a significant decline during the Bronze
Age Collapse. While there is no evidence of any significant destruction
at this site, lacking the remnants of a destroyed palace or central
structure, the change in locations of living quarters and burial sites
demonstrates a significant recession clearly.[21] Furthermore, an
increase in fortification at this site is suggestive of much fear of the
decline in Athens to the extent that Vincent Desborough makes an
assertion that this is evidence of later migrations away from the city in
reaction to its initial decline, although a significant population did
remain.[22] It is possible though that this emigration from Athens was not
a violent affair and other causes have been suggested. Nancy
Demand posits that environmental changes could have played a
significant role in the collapse of Athens. In particular Demand notes
the presence of "enclosed and protected means of access to water
sources at Athens" as evidence of persistent droughts in the region that
could have resulted in a fragile reliance on imports.[23]
View of the Megaron of the palace at Tiryns, one of the many Greek
palaces destroyed during the Bronze Age Collapse.
Up to 90% of small sites in the Peloponnese were abandoned,
suggesting a major depopulation.[citation needed] Again, as with many of
the sites of destruction in Greece, it is unclear how a lot of this
destruction came about. The city of Mycenae for example was initially
destroyed in an earthquake in 1250 BCE as evidenced by the presence
of crushed bodies buried in collapsed buildings.[23] However, the site
was rebuilt only to face destruction in 1190 BCE as the result of a series
of major fires. There is a suggestion by Robert Drews that the fires could
have been the result of an attack on the site and its palace;
however, Eric Cline points out the lack of archaeological evidence for
an attack.[24][25] Thus, while fire was definitely the cause of the
destruction, it is unclear what or who caused it. A similar situation
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occurred Tiryns in 1200 BCE, when an earthquake destroyed much of
the city including its palace. It is likely however that the city continued
to be inhabited for some time following the earthquake. As a result,
there is a general agreement that earthquakes did not permanently
destroy Mycenae or Tiryns because, as is highlighted by Guy Middleton,
"Physical destruction then cannot fully explain the collapse".[26] Drews
points out that there was continued occupation at these sites,
accompanied by attempts to rebuild, demonstrating the continuation
of Tiryns as a settlement.[27] Demand suggests instead that the cause
could again be environmental, particularly the lack of homegrown
food and the important role of palaces in managing and storing food
imports, implying that their destruction only stood to exacerbate the
more crucial factor of food shortage.[23] The importance of trade as a
factor is supported by Spyros Iakovidis, who points out the lack of
evidence for violent or sudden decline in Mycenae.[28]
Pylos offers some more clues to its destruction, as the intensive and
extensive destruction by fire around 1180 is reflective of a violent
destruction of the city.[29] There is some evidence of Pylos expecting a
seaborne attack, with tablets at Pylos discussing "Watchers guarding
the coast".[30] Eric Cline refutes the idea that this is evidence of an
attack by Sea People, pointing out that the tablet does not give any
context as to what is being watched for and why. Cline does not see
naval attacks as playing a role in Pylos's decline.[31] Demand, however,
argues that, regardless of what the threat from the sea was, it likely
played a role in the decline, at least in hindering trade and perhaps
vital food imports.[32]
The Bronze Age collapse marked the start of what has been called
the Greek Dark Ages, which lasted roughly 400 years and ended with
the establishment of Archaic Greece. Other cities, such as Athens,
continued to be occupied, but with a more local sphere of influence,
limited evidence of trade and an impoverished culture, from which it
took centuries to recover.[citation needed]
These sites in Greece show evidence of the collapse
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De Farao’s Merneptha en Rames 3e beschrijven in hun verslagen hoe
ze op land en op zee deze plunderende volken proberen tegen te
houden.
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• Ramses 3 verteld dat hij ze overwon, en over land het gebied van de
SINAI en KANAAN indrijft.
• Wie waren deze volkeren. Sommige kennen we uit de bijbel.
• Wanneer zijn de Filistijnen vertrokken uit Kaftor/Kreta?
• Hoe zien de hoofdtooien op deze plaatjes er uit?
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• Waarom kwamen al deze plunderaars/vluchtelingen naar Egypte?
• Vermoedelijk omdat hier eten te vinden was.
• Een van deze volgen heeft een heel bekende naam…. PELESET zin
ffilistijnen,
• Alle andere groepen zijn “grieken”

79

Nadat de Filistijnen verslagen zijn door Egypte belanden ze in het
kustgebied waar al enkele Filistijnen woonden.
Is het toeval dat in de laatste periode van de Rechters (Simson), en
daarna de tijd van Saul en David, er veel Filistijnen lijken te zijn ineens.
Myceense stijl pot, maar met lokale klei uit Gaza.
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Geen plunderende “Vikings,” maar vluchtelingen die hun hele gezin op
een kar hadden geladen.
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• We zijn dus ondertussen na het jaar ±1200 aangekomen.
• Geleerden noemen dit het eind van de bronstijd en begin van de
ijzertijd.
• Immers, om brons te maken heb je koper en TIN nodig, maar
TIN komt alleen uit Afghanistan en Ierland…
• Goederen uit Landen die niet meer bereikbaar zijn nu de
handel stil ligt.
• De Israëlieten hebben ondertussen in 1117 VC SAUL als koning
gekregen
• Daarna regeert DAVID van 1070-1038 VC
• Beide koningen voeren enkele oorlogen tegen FILISTIJNEN…
waar denk je dat die ineens in zo grote aantallen vandaan
komen?
• Daarna SALOMO vanaf 1038 VC. Hij begint in zijn regering een
enorme TEMPEL te bouwen op een berg in JERUZALEM, voor
JEHOVAH waarbij hij grote aantallen Feniciërs inhuurt.
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• We zijn op de helft
• 2e deel is de grikse KLASSIEKE tijd
• en naar Alexander ”de Grote”
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• We zijn dus ondertussen na het jaar ±1200 aangekomen.
• Geleerden noemen dit het eind van de bronstijd en begin van de
ijzertijd.
• Immers, om brons te maken heb je koper en TIN nodig, maar
TIN komt alleen uit Afghanistan en Ierland…
• Goederen uit Landen die niet meer bereikbaar zijn nu de
handel stil ligt.
• De Israëlieten hebben ondertussen in 1117 VC SAUL als koning
gekregen
• Daarna regeert DAVID van 1070-1038 VC
• Beide koningen voeren enkele oorlogen tegen FILISTIJNEN…
waar denk je dat die ineens in zo grote aantallen vandaan
komen?
• Daarna SALOMO vanaf 1038 VC. Hij begint in zijn regering een
enorme TEMPEL te bouwen op een berg in JERUZALEM, voor
JEHOVAH waarbij hij grote aantallen Feniciërs inhuurt.
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• Terwijl de “Griekse” wereld en andere delen van het midden oosten
een 100-300 jaar durende “donkere eeuw” meemaakte, ging het in
de FENICIË juist heel goed.
• Salomo laat een tempel bouwen, en betaald veel graan aan
de Feniciërs van Sidon.
• Met de winst beginnen zij hun eigen overzeese rijk.
• Wanneer na ± 300 jaar ook de Grieken weer opkrabbelen uit hun
”donkere eeuwen” zijn ze een hoop kwijtgeraakt.
• Zo zijn ze vergeten hoe ze hun LINAER-B moeten schrijven.
• De Grieken beginnen weer schepen te bouwen en handel te drijven,
en stichten kolonies rond de zwarte zee, en in ITALIË
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1. In de tijd dat ISRAEL in Egypte zat (samen met andere SEMITISCHE
volken) maakten ze daar hun alfabet gebaseerd op Egyptische
hiërogliefen
2. Dit wordt door omliggende Kanaänitische volken, en door
Ammonieten en Moabieten, maar ook door de Feniciërs uit Tyrus en
Sidon overgenomen.
3. De Grieken nemen rond 850VC het alfabet van hun handelspartners
/ concurrenten, de Feniciërs over. Ze noemen het dan ook het
Fenicisch alfabet, of het alfabet van Cadmus, een mythische figuur
uit Tyrus die het aan de Grieken geleerd zou hebben…
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• Weet je nog dat ik aan het begin van de tour even de TIRASnoemde
• Etrusken (Touranoi / Tyreners/ Tyreense zee) noemde?
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• JE weet wel, deze blije mensen?
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Ook zij hadden veel handelscontacten met de Feniciërs vanaf
ongeveer het jaar 1000 VC.
En ook zij, net als de Grieken, keken hun schrijfstijl van de Feniciërs af…
Fragmenten van hun schrift bekend.
Net als het Romeins/Latijns schrift is dit ofwel direct van de Feniciërs
gestolen of via de Grieken.
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• De Griekse cultuur begint in deze tijd na 850 ook weer op te bloeien
en nu begint de KLASSIEKE Griekse tijd waar de meesten van ons aan
denken als aan het OUDE Griekenland denken.
• In feite is de “klassieke” tijd pas de na-dagen van de grieken.
• De grieken hebben in die donkeke eeuwen van hun invallende
buurvolken nog enkele goden overgenomen en de verhalen over al
die goden lopen nu door elkaar heen.
• Hephaestus, de enige god met een baan, en de enige die
zweet..
• God van ijzer bewerking en uitvindingen…
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•
•
•
•
•

Persoonlijke assistenten, van Goud. Robots…
AI, konden zelf denken.
Ook alle kennis van de Goden…
Ook uitvinder garagedeur voor de hemel.
Ook uitvinder kruiken die zelf het aanrecht opzoeken en wanneer ze
leeg zijn
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• Prometheus stal voor mensen Vuur van de Goden.
• Zeus boos, veranderd hem in berg.
• Hephaestus moest een metalen vogel maken die hem iedere dag
opnieuw kwam aanpikken.
• Argonauten: we hoorden hem dagelijks met mechanische
geluiden overvliegen.
https://www.thoughtco.com/prometheus-fire-bringer-andphilanthropist-111782
The term philanthropist is a perfect term for the great titan of Greek
mythology, Prometheus. He loved us. He helped us. He defied the other
gods and suffered for us. (No wonder he looks Christ-like in the
painting.) Read what the stories from Greek mythology tell us about this
benefactor of mankind.
Prometheus is famous for a couple of seemingly unrelated stories: (1)
the gift of fire to mankind and (2) being chained to a rock where every
day an eagle came to eat his liver. There is a connection, however,
and one that shows why Prometheus, the father of the Greek Noah,
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was called the benefactor of mankind.
Gift of Fire to Mankind
Zeus sent most of the Titans to Tartarus to punish them for fighting
against him in the Titanomachy, but since second-generation Titan
Prometheus had not sided with his aunts, uncles, and brother Atlas, Zeus
spared him. Zeus then assigned Prometheus the task of forming man
from water and earth, which Prometheus did, but in the process,
became fonder of men than Zeus had anticipated. Zeus didn't share
Prometheus' feelings and wanted to prevent men from having power,
especially over fire. Prometheus cared more for man than for the wrath
of the increasingly powerful and autocratic king of the gods, so he stole
fire from Zeus' lightning, concealed it in a hollow stalk of fennel, and
brought it to man. Prometheus also stole skills from Hephaestus and
Athena to give to man.
As an aside, Prometheus and Hermes, considered trickster gods, both
have a claim to the gift of fire. Hermes is credited with discovering how
to produce it.
Prometheus and the Form of Ritual Sacrifice
The next stage in Prometheus' career as the benefactor of mankind
came when Zeus and he were developing the ceremonial forms for
animal sacrifice. The astute Prometheus devised a sure-fire way to help
man. He divided the slaughtered animal parts into two packets. In one
was the ox-meat and innards wrapped up in the stomach lining. In the
other packet were the ox-bones wrapped up in its own rich fat. One
would go to the gods and the other to the humans making the
sacrifice. Prometheus presented Zeus with a choice between the two,
and Zeus took the deceptively richer appearing: the fat-encased, but
inedible bones.
Next time someone says "don't judge a book by its cover," you may find
your mind wandering to this cautionary tale.
As a result of Prometheus' trick, forever after, whenever man sacrificed
to the gods, he would be able to feast on the meat, so long as he
burned the bones as an offering for the gods.
Zeus Gets Back at Prometheus
Zeus responded by hurting the ones Prometheus loved most, his brother
and the humans.
Prometheus Continues to Defy Zeus
Prometheus was still not awed by the might of Zeus and continued to
defy him, refusing to warn him of the dangers of the nymph
Thetis (future mother of Achilles). Zeus had tried punishing Prometheus
through his loved ones, but this time, he decided to punish him more
directly. He bade Hephaestus (or Hermes) chain Prometheus to Mount
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Caucasus where an eagle/vulture ate his ever-regenerating liver each
day. This is the topic of Aeschylus' tragedy Prometheus Bound and
many paintings.
Eventually, Hercules rescued Prometheus, and Zeus and the Titan were
reconciled.
The Human Race and the Great Flood
Meanwhile, Prometheus had sired the human man named Deucalion,
one of the noble couple whom Zeus had spared when he caused the
creatures of the earth to be destroyed by a flood. Deucalion was
married to his cousin, the human woman Pyrrha, daughter of
Epimetheus and Pandora. During the flood, Deucalion and Pyrrha
stayed safely on a boat like Noah's ark. When all the other evil humans
had been destroyed, Zeus caused the waters to recede so that
Deucalion and Pyrrha could land on Mount Parnassus. While they had
each other for company, and they could produce new children, they
were lonely and sought help from the oracle of Themis. Following the
oracle's advice, they threw stones over their shoulders. From those
thrown by Deucalion sprang men and from those thrown by Pyrrha
came women. Then they had their own child, a boy whom they called
Hellen and after whom the Greeks were named Hellenes.
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• Zeus zo boos op mensheid, voor accepteren vuur, dat hij de eerste
Fembot laat maken, alweer door Hephaestus, die in een kruik
ongeluk meeneemt. ”haar” naam is Pandorra.
• Doos van Pandorra = de kruik van Pandorra.
• Wanneer ze hem opent komt alle ellende in de wereld. Ze sluit
de kruik weer in paniek, en alleen HOOP kan er niet uit
ontsnappen.
• Filosofische vraag = is HOOP ook een “kwaad” ?
• Hier zien we Zeus die deze robot bestudeerd.
• Zeus moet hier om lachen, hij wordt dus weer als Wreed
afgebeeld.
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Weer andere uitvinding Hephastus, een grote bronze automaton
(robot) Talos.
Gemaakt voor koning Minos, koning van Kreta om het eiland te
beschermen.
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Oude munten van Kreta laten Talos zien die stenen naar vreemden
smijt om het eiland te beschermen…
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• De eerste vrouwelijke HACKER Media die bij Jason en de Argonauten
op hun schip meevoer bedacht hoe ze aan deze robot kunnen
ontkomen:
• Verslagen door Ichor (levenssap) uit de hiel van deze robot weg te
laten lopen, waardoor hij tot stilstand komt
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• Jason verslaat de Automaton die uit het veld opspringen waar hij net
heeft geploegd met de mechanishce, vuur spuwende, stieren.
• Media (die vrouwelijke HACKER dus) verzint wederom een truc om
ze te verslaan.
• Zij is de eerste Cypherpunk, de eerste vrouwelijke hacker.
• Gooi een steen in hun midden op een schild, ze vallen aan waar ze
denken dat gevaar vandaan komt, dus ze vallen elkaar aan.
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• Grieken waren dermate behendig dat ze zelfs ANALOGE
COMPUTERS konden maken zoals dit apparaat uit 140-80 VC.
• Naar schatting bestond het mechanisme uit circa 38 individuele
tandwielen, waarvan slechts een deel gevonden is (29 tandwielen
zijn via röntgenonderzoek geïdentificeerd).
• Desondanks staat vast dat het mechanisme van Anti-ky-thera meer
dan 1200 jaar het ingewikkeldste navigatie-instrument was dat
geproduceerd is.
• Sommige tandwielen waren epi-cyclisch, anders gezegd een
tandwieltje op een tandwieltje, zodat meer complexe zaken
uitgerekend konden worden zoals zonsverduisteringen en
maansverduisteringen.
• Ook berekenen van wanneer
• Isthmische Spelen (Korinthe)
• Pythische Spelen (Delphi)
• Spelen van Naa (Dodona)
• Olympische Spelen (Olympia)
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https://www.quora.com/Is-it-possible-to-purchase-an-AntikytheraMechanism-replica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mechanisme_van_Antikythera
Het mechanisme van Antikythera (ca. 140- 80 v.Chr.) is een analoge
computer die in 1901 uit een gezonken schip werd opgedoken, in de
buurt van het Griekse eiland Antikythera. Het apparaat, met 29
door corrosie aangetaste bronzen tandwielen is te zien in het Nationaal
Archeologisch Museum van Athene en bleek gebruikt te kunnen
worden om ingewikkelde astronomische tijdsberekeningen mee uit te
voeren, zoals het berekenen van zonsverduisteringen. In 2008 werd
ontdekt dat het daarnaast ook de kalender van culturele
evenementen (de Olympische Spelenen de Spelen van Naa
in Dodona) kon weergeven.[1][2]
Volgens de Scientific American van december 2009 worden er vier
spelen genoemd:
Isthmische Spelen (Korinthe)
Pythische Spelen (Delphi)
Spelen van Naa (Dodona)
Olympische Spelen (Olympia)
Werking[bewerken | brontekst bewerken]
Schema van de tandwielen
Het uit de eerste of tweede eeuw voor Chr. stammende mechanisme
bestaat uit verschillende lagen gegraveerde platen en tandwielen. Het
mechanisme gaf informatie over de stand van de zon, de maan en
vier van de toen bekende planeten. Een maanwijzer gaf de
maanfasen weer, een andere wijzer gaf informatie over de opkomst en
de ondergang van de voornaamste heldere sterren. Het was zo
geavanceerd dat een datum ingevoerd kon worden door middel van
een aantal draaischijven waarna de gewenste informatie op de
wijzerplaten getoond werd. En omgekeerd, door de wijzer op een
belangwekkende astronomische gebeurtenis te zetten - bijvoorbeeld
een maansverduistering - kon de bijbehorende datum afgelezen
worden. De datum werd aan de voorzijde aangegeven op de
Egyptische 365 dags-kalender, en op de achterkant via de cyclus van
Meton.[3]
Naar schatting bestond het mechanisme uit circa 38 individuele
tandwielen, waarvan slechts een deel gevonden is (29 tandwielen zijn
via röntgenonderzoek geïdentificeerd). Voor het bepalen en
reconstrueren van de werking hebben onderzoekers dan ook
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veronderstellingen moeten maken. Desondanks staat vast dat het
mechanisme van Antikythera meer dan 1200 jaar het ingewikkeldste
navigatie-instrument was dat geproduceerd is. Sommige tandwielen
waren epicyclisch, anders gezegd een tandwieltje op een tandwieltje,
zodat meer complexe zaken uitgerekend konden worden
zoals zonsverduisteringen en maansverduisteringen.
Latere modellen kenmerkten zich door een veel lagere complexiteit
met circa acht tandwielen. Het mechanisme getuigt van een
vakmanschap dat pas in de 18e eeuw weer bereikt werd.[4]
Herkomst[bewerken | brontekst bewerken]
Het is nog onduidelijk waar het mechanisme vandaan komt, maar de
Korinthische maandnamen die worden gebruikt wijzen erop dat het
afkomstig is van Korinthe of zijn koloniën
op Sicilië zoals Syracuse of Taurominion, of dat het voor een van deze
plaatsen was bestemd. Mogelijk is het ontworpen door de
sterrenkundige Posidonius (ca. 135 v.Chr. - 51 v.Chr.) die
op Rhodos leefde. Ook Hipparchus (ca. 190 v.Chr. - 120 v.Chr.) zou de
maker kunnen zijn. Hij leefde eveneens op Rhodos, dat destijds een
vooraanstaand centrum voor sterrenkunde was. Ook Archimedes' werk
zou van invloed kunnen zijn geweest op het ontwerp van het
mechanisme van Antikythera. Een verband met Syracuse zou kunnen
verwijzen naar Archimedes, die
volgens Cicero een planetariumgemaakt had en een boek schreef
over sterrenkundige berekeningen dat later verloren is gegaan. Zo is
bekend dat de Romeinse generaal Marcus Marcellus na het Beleg van
Syracuse, waarbij Archimedes omkwam, een planetarium naar Rome
liet overbrengen.[7]
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• In mijn vorige (meden en perzen) tour bespraken we kort hoe de
Meden steeds groter werden en een verbond met de Babyloniers
hadden gesloten.
• De Meden veroveren ook het gebied van LYDIË waar veel Grieken
wonen
• ± 500 VC Een van de vele Griekse volksstammen die nu uit de mist
der tijd in het licht komen zijn de MAKEDONIERS / MACEDONIERS.
• Vervolgens neemt Cyrus met zijn Perzen en Medische overlopers het
Medische rijk over en voegt Medie en Perzie samen.
• Lydië valt
• Griekenland liggen nu ineens tegen Medië-Perzië aan
• En flink deel GRIEKEN leven IN Perzische rijk
• Deze Grieken komen in opstand tegen de PERZEN in
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1. Tussen 499-497 V.C. proberen de IONISCHE grieken, dus de grieken
aan de west kust van Turkije, en ook die op Cyprus, in opstand te
komen tegen de perzen.
1. De plaatselijke Perzische hoofdstad SARDIS wordt hierbij
aangevallen en in brand gestoken.
2. Enkele jaren later 492-40 komen de Perzen terug en ze veroveren nu
zelfs een stukje van Griekenland zelf
1. Ook macedonie is ondertussen een vazal-staat van perzie
geworden.
3. De perzen onder Darius (de Grote) grijpen in en veroveren ook een
stukje van Thracië.
1. De bedoeling is de griekse steden ATHENE en ERETRIA te
straffen.
Ionische Opstand is de naam die gewoonlijk gegeven wordt aan de
initiële fase van de Grieks-Perzische Oorlogen, waarin de Griekse
stadstaten aan de westkust van Klein-Azië in opstand komen tegen
Perzische overheersing. De opstand wordt gesteund door Athene en
Eretria aan het Griekse vasteland, en breidt zich uit naar

100

de Hellespont en Cyprus. Na initiële successen, waarbij onder andere
de lokale Perzische hoofdstad Sardis in brand gestoken wordt, weet de
Perzische koning Darius de opstand neer te slaan en alle opstandige
steden terug onder Perzische controle te brengen.
Aanleiding
De interactie tussen de Perzen en Grieken begon rond 547 v.Chr.. In
dat jaar veroverde Cyrus de Grote Lydië, en later ook de Griekse
koloniën in Ionië.[1][2] De Perzen hadden echter moeite de Ionische
steden onder controle te houden, en de tirannen die Perzië aanstelde
om de steden te controleren waren vaak eigenzinnig en voerden een
eigen politiek. Dit zou uiteindelijk leiden tot opstanden.[3]
In 500 voor Christus werd de Miletische tiran Aristagoras benaderd door
enkele ballingen uit Naxos, die hem vroegen de controle over het
eiland over te nemen. Aristagoras, die een kans zag zijn eigen macht te
vergroten, benaderde de satraap van Lydië Artaphernes. Aristagoras
stelde voor het leger dat Artaphernes als satraap bijeen zou kunnen
roepen te financieren. Artaphernes ging akkoord hij kreeg
toestemming van Darius. Vervolgens werd een troepenmacht van 200
triremen verzameld om het jaar erop Naxos aan te vallen.[4]
Herodotes vertelt ons dat toen Darius hoorde dat Sardis vernietigd was,
hij zwoor wraak te nemen op de Atheners (na navraag gedaan te
hebben over wie dat eigenlijk waren). Hij gaf een dienaar de opdracht
hem driemaal per dag te herinneren aan deze eed: "Heer, vergeet de
Atheners niet".[30] Darius vergat de Atheners inderdaad niet, en viel het
Griekse vasteland aan in de eerste Perzische invasie van Griekenland.
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De PERZEN vernietigen de stat ERITRIA en zeilen per schip door, naar
MARATHON
hier zetten soldaten af in MARATHON, een stadje N van ATHENE.
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Toevallig dat hier al de ATHEENSE legermacht klaar staat.
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• De ATHENERS besluiten de PERZEN die aan het uitstappen zijn (nog
best een klus zonder goede haven of iets) meteen aan te vallen.
• Darius besluit opnieuw de grieken aan te gaan vallen, maar hij sterft
voordat hij zijn klus af kan maken.
• Zijn zoon XERXES 1 volgt hem op

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Persian_invasion_of_Greece
The second Persian campaign, in 490 BC, was under the command
of Datis and Artaphernes. The expedition headed first to the
island Naxos, which it captured and burned. It then island-hopped
between the rest of the Cycladic Islands, annexing each into the
Persian empire. Reaching Greece, the expedition landed at Eretria,
which it besieged, and after a brief time, captured. Eretria was razed
and its citizens enslaved. Finally, the task force headed to Attica,
landing at Marathon, en route for Athens. There, it was met by a smaller
Athenian army, which nevertheless proceeded to win a remarkable
victory at the Battle of Marathon.
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This defeat prevented the successful conclusion of the campaign, and
the task force returned to Asia. Nevertheless, the expedition had
fulfilled most of its aims, punishing Naxos and Eretria, and bringing much
of the Aegean under Persian rule, as well as the full inclusion of
Macedon. The unfinished business from this campaign led Darius to
prepare for a much larger invasion of Greece, to firmly subjugate it,
and to punish Athens and Sparta. However, internal strife within the
empire delayed this expedition, and Darius then died of old age. It was
thus left to his son Xerxes I to lead the second Persian invasion of
Greece, beginning in 480 BC.
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• De Joodse profeet DANIEL krijgt een blik in de toekost, 1e Jaar
DARIUS zal rond ±538 VC zijn
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/101999250?q=xerxes&p=par
In Daniël 11:2 werd over een zekere Perzische koning geprofeteerd:
„Zie! Nog drie koningen zullen er voor Perzië opstaan, en de vierde zal
grotere rijkdom vergaren dan alle anderen. En zodra hij sterk is
geworden in zijn rijkdom, zal hij alles in beweging brengen tegen het
koninkrijk Griekenland.”
’De vierde koning’, de opvolger van Cyrus II, Cambyses II en Darius I,
bleek Xerxes I te zijn, kennelijk de Ahasveros uit het bijbelboek Esther.
Bracht hij echt ’alles in beweging tegen het koninkrijk Griekenland’, en
hoe liep dit af?
In Daniël hoofdstuk 11 vinden wij een treffend voorbeeld. De
profetische informatie werd „in het eerste jaar van Darius de Meder”,
omstreeks 538 v.G.T., aan Daniël gegeven (Daniël 11:1). Maar de
vervulling van wat er toen onthuld werd, besloeg een periode van vele
eeuwen.
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1. [1] deze “nog 3 koningen” na DARIUS zijn
1. Cyrus II,
2. Cambyses II
3. en Darius I
2. Deze 4e koning is Xerxes I te zijn, kennelijk de Ahasveros uit het
bijbelboek Esther
In Daniël 11:2 werd over een zekere Perzische koning geprofeteerd:
„Zie! Nog drie koningen zullen er voor Perzië opstaan, en de vierde zal
grotere rijkdom vergaren dan alle anderen. En zodra hij sterk is
geworden in zijn rijkdom, zal hij alles in beweging brengen tegen het
koninkrijk Griekenland.”
’De vierde koning’, de opvolger van Cyrus II, Cambyses II en Darius I,
bleek Xerxes I te zijn, kennelijk de Ahasveros uit het bijbelboek Esther.
Bracht hij echt ’alles in beweging tegen het koninkrijk Griekenland’, en
hoe liep dit af?
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1. Deze 4e koning is Xerxes I te zijn, Ahasveros uit het bijbelboek Esther
.
In Daniël 11:2 werd over een zekere Perzische koning geprofeteerd:
„Zie! Nog drie koningen zullen er voor Perzië opstaan, en de vierde zal
grotere rijkdom vergaren dan alle anderen. En zodra hij sterk is
geworden in zijn rijkdom, zal hij alles in beweging brengen tegen het
koninkrijk Griekenland.”
’De vierde koning’, de opvolger van Cyrus II, Cambyses II en Darius I,
bleek Xerxes I te zijn, kennelijk de Ahasveros uit het bijbelboek Esther.
Bracht hij echt ’alles in beweging tegen het koninkrijk Griekenland’, en
hoe liep dit af?
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1. Deze 4e koning is Xerxes I te zijn, kennelijk de Ahasveros uit het
bijbelboek Esther
.
In Daniël 11:2 werd over een zekere Perzische koning geprofeteerd:
„Zie! Nog drie koningen zullen er voor Perzië opstaan, en de vierde zal
grotere rijkdom vergaren dan alle anderen. En zodra hij sterk is
geworden in zijn rijkdom, zal hij alles in beweging brengen tegen het
koninkrijk Griekenland.”
’De vierde koning’, de opvolger van Cyrus II, Cambyses II en Darius I,
bleek Xerxes I te zijn, kennelijk de Ahasveros uit het bijbelboek Esther.
Bracht hij echt ’alles in beweging tegen het koninkrijk Griekenland’, en
hoe liep dit af?
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Om XERXES enorme leger de zee over te krijgen, weet je nog, bij dat
smalle stukje vlak bij TROJE
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Laat hij een brug bouwen van aan elkaar gebonden schepen.
Romeinen later gebruiken ditzelfde kunstje…
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Ook heeft hij een enorme vloot bij. Misschien wel 1200 schepen.
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Zowel de Grieken als Perzen vechten deze zeeslag uit met TRI-REME,
schepen met 3 rijen roeiers per kant, waar op het dek enkele soldaten
staan die op een ander schip kunnen springen en pijl en boog schieten
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Ook hadden deze schepen een koperen of ijzeren voorkant, waarmee
ze een ander schip in de zij kunnen rammen om te laten zinken
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• Deze XERXES gaat zelf op expeditie naar het verre GRIEKENLAND
• Athene weet men te veroveren en plat te branden
• Ze willen voor de winter ook het gebied onder Korinthe veroverd
hebben en sturen het leger daarom over zee rond Athene heen
naar beneden.
• Ze horen dat de Grieken 370 scheepen bij SALAMIS hebben liggen
• De perzen zelf hebben wel 1.200 schepen volgens 1 bron.
• De veel kleinere Griekse vloot kan beter in het smalle stukje tussen
land en eiland in navigeren…
• XERXES kijkt toe hij zijn enorme vloot wordt verslagen bij de
SLAG VAN SALAMIS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Salamis
Slag bij Salamis
De Slag bij Salamis was een zeeslag tijdens de Tweede Perzische
Oorlog tussen de Griekse stadstaten en Perzië onder Xerxes (zoon van
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Dariush I) die plaatsvond in september 480 v.Chr. in de zeeengte tussen Piraeus en Salamis. Het was een keerpunt van de oorlog
waarmee de Perzische opmars gestuit werd.
De Atheense generaal Themistocles kon ondanks de grote Perzische
overmacht de Griekse bondgenoten overtuigen de strijd nogmaals
aan te gaan na de onbesliste Slag bij Artemisium. De Perzen stonden
onder druk vanwege de naderende winter die het moeilijk zou maken
het invasieleger te bevoorraden. Om niet op te hoeven trekken tegen
de ingegraven positie van de Peloponnesische legers die de Isthmus
van Korinthe verdedigden, besloot men met de vloot een omtrekkende
beweging te maken en de dreiging van de Griekse vloot te elimineren,
ondanks waarschuwingen van koningin Artemisia van Carië, die
bepleitte om de Griekse vloot in toom te houden met een klein deel
van de Perzische vloot, terwijl de rest troepen zou kunnen aanvoeren.
Door de beperkte manoeuvreerruimte in de zeestraat werkte de
numerieke overmacht van de Perzen in hun nadeel en de Grieken
wisten minstens 200 schepen te veroveren. Slechts een klein eskader
wist zich zonder verliezen door vaardigheid en tegenwoordigheid van
geest te redden — 5 schepen onder bevel van admiraal-koningin
Artemisia. In het nauw gedreven door de Grieken viel zij een Perzisch
schip aan. De Grieken hielden haar daardoor voor een bondgenoot
en lieten haar gaan. De sluwheid van de koningin was Xerxes' enige
succes. Xerxes trok zich daarop terug en liet zijn
veldheer Mardonius achter. Deze werd het jaar daarop beslissend
verslagen in de Slag bij Plataeae. Een andere grote veldslag, de slag
bij Mycale aan de kust van Klein-Azië, beëindigde de Tweede Perzische
Oorlog in het voordeel van de Grieken.
Herodotus verbindt in zijn Historiën de slag bij Salamis sterk met de Slag
bij Himera, die op dezelfde dag zou hebben plaatsgevonden, en waar
de Carthagers verslagen werden door Syracuse. Tegenwoordig wordt
dit als een veel lokalere gebeurtenis gezien.
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In Daniël 11:2 werd over een zekere Perzische koning geprofeteerd:
„Zie! Nog drie koningen zullen er voor Perzië opstaan, en de vierde zal
grotere rijkdom vergaren dan alle anderen. En zodra hij sterk is
geworden in zijn rijkdom, zal hij alles in beweging brengen tegen het
koninkrijk Griekenland.”
’De vierde koning’, de opvolger van Cyrus II, Cambyses II en Darius I,
bleek Xerxes I te zijn, kennelijk de Ahasveros uit het bijbelboek Esther.
Bracht hij echt ’alles in beweging tegen het koninkrijk Griekenland’, en
hoe liep dit af?
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• Alexander wordt geboren in 356 VC en groeit op als zoon van de
vorst FILIPUS de 2e van MACENDONIE
• Zij moeder is Olympias van EPIRUS, een vrouw die op zichzelf ook al
bijzonder was.
• Blijkbaar was zelfs haar man FILIPPUS bang voor haar.
• Filippus wordt vermoord op een bruiloft (Van zijn 7e en 8e vrouw) ,
mogelijk door een griek die door perzen was omgekocht, of door zijn
6e vrouw Olympias

https://en.wikipedia.org/wiki/Olympias
Olympias (Ancient Greek: Ὀλυµπιάς, pronounced [olympiás], c. 375–
316 BC[2]) was the eldest daughter of king Neoptolemus I of Epirus, the
sister of Alexander I of Epirus, the fourth wife of Philip II, the king
of Macedonia and the mother of Alexander the Great. She was
extremely influential in Alexander's life and was recognized as de facto
leader of Macedon during Alexander's conquests.[3] After her son's
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death, she fought on behalf of Alexander's son Alexander IV,
successfully defeating Adea Eurydice.[4] After she was finally defeated
by Cassander, his armies refused to execute her, and he finally had to
summon family members of those Olympias had previously killed to end
her life.[4]According to the 1st century AD biographer, Plutarch, she was
a devout member of the orgiastic snake-worshiping cult of Dionysus,
and he suggests that she slept with snakes in her bed.[5]
Roman medallion depicting Olympias, Alexander's mother
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coin_olympias_mus_theski.JPG
Fotogeniss
Philip II of Macedon, Alexander's father Public Domain
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great#/media/File:Philip_II
_of_Macedon_Ny_Carlsberg_Glyptotek_IN2263.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great
At the age of 16, Alexander's education under Aristotle ended. Philip II
had waged war against the Thracians to the north, which left
Alexander in charge as regent and heir apparent.[14]
During Philip's absence, the Thracian tribe of Maedi revolted against
Macedonia. Alexander responded quickly and drove them from their
territory. The territory was colonized, and a city, named Alexandropolis,
was founded.[31]
Upon Philip's return, Alexander was dispatched with a small force to
subdue the revolts in southern Thrace. Campaigning against the Greek
city of Perinthus, Alexander reportedly saved his father's life. Meanwhile,
the city of Amphissa began to work lands that were sacred
to Apollo near Delphi, a sacrilege that gave Philip the opportunity to
further intervene in Greek affairs. While Philip was occupied in Thrace,
Alexander was ordered to muster an army for a campaign in southern
Greece. Concerned that other Greek states might intervene,
Alexander made it look as though he was preparing to attack Illyria
instead. During this turmoil, the Illyrians invaded Macedonia, only to be
repelled by Alexander.[32]
Philip and his army joined his son in 338 BC, and they marched south
through Thermopylae, taking it after stubborn resistance from its Theban
garrison. They went on to occupy the city of Elatea, only a few days'
march from both Athens and Thebes. The Athenians, led
by Demosthenes, voted to seek alliance with Thebes against
Macedonia. Both Athens and Philip sent embassies to win Thebes's
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favour, but Athens won the contest.[33] Philip marched on Amphissa
(ostensibly acting on the request of the Amphictyonic League),
capturing the mercenaries sent there by Demosthenes and accepting
the city's surrender. Philip then returned to Elatea, sending a final offer
of peace to Athens and Thebes, who both rejected it.[34]
As Philip marched south, his opponents blocked him
near Chaeronea, Boeotia. During the ensuing Battle of Chaeronea,
Philip commanded the right wing and Alexander the left,
accompanied by a group of Philip's trusted generals. According to the
ancient sources, the two sides fought bitterly for some time. Philip
deliberately commanded his troops to retreat, counting on the
untested Athenian hoplites to follow, thus breaking their line. Alexander
was the first to break the Theban lines, followed by Philip's generals.
Having damaged the enemy's cohesion, Philip ordered his troops to
press forward and quickly routed them. With the Athenians lost, the
Thebans were surrounded. Left to fight alone, they were defeated.[35]
After the victory at Chaeronea, Philip and Alexander marched
unopposed into the Peloponnese, welcomed by all cities; however,
when they reached Sparta, they were refused, but did not resort to
war.[36] At Corinth, Philip established a "Hellenic Alliance" (modelled on
the old anti-Persian alliance of the Greco-Persian Wars), which included
most Greek city-states except Sparta. Philip was then
named Hegemon (often translated as "Supreme Commander") of this
league (known by modern scholars as the League of Corinth), and
announced his plans to attack the Persian Empire.[37][38]
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• Filipus veroverd groot deel van Griekenland, behlve zuidelijkste
puntje waar sPARTA ligt.
• Hij stuurt ze een ultimatum, geef je over, want als ik naar jullie te
moet komen brand ik alles plat.
• De Spartanen (dit gebied wordt ook wel LYCAONIË) genoemd
sturen als antwoord “ALS”
• Ons begrip LAKONIEK , dus kort en onderkoelt reageren, komt
hier vandaan
• De grieken willen niet “onderworpen” zijn aan wie dan maar ook
• Niet aan perzen en niet aan macedoenierrs
• FILPPUS steld voor OM de Korinthische Bond op te richten met als
doel de perzen te veroveren.
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• Waarom de naam Korintisch verbond?
• Marketing…. Het klinkt beter dan toegeven dat men aan
MACEDONIE onderworpen is.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Korinthische_Bond
Korinthische Bond of Korinthische Liga was een federatie van Griekse
staten tot stand gebracht door Philippus II van Macedonië tijdens de
winter van 338 v.Chr.–337 v.Chr., met als doel om beter gebruik te
kunnen maken van Griekse troepen in de oorlog tegen Perzië.
De belangrijkste bepalingen waren:
De wetten van de lidstaten, zoals van kracht ten tijde van de
aansluiting, werd gegarandeerd;
Het synedrion (congres van vertegenwoordigers) zou bijeenkomen
in Korinthe;
De Bond zou in actie komen om elke agressie of poging tot
onderwerping van een lidstaat te voorkomen
De Bond zou een staand leger onderhouden, gerekruteerd uit de
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lidstaten en ongeveer proportioneel gerekruteerd naar grootte;
Philippus II werd uitgeroepen tot strategos van het leger van de Bond.
Naast deze bepalingen had Philippus II soldaten gelegerd in
Korinthe, Thebe, Pydna en Ambracië. Hij was machtig genoeg om
deze maatregelen op te leggen, omdat hij in de slag bij Chaeronea de
Thebaanse-Attische alliantie had verslagen
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• De profetie over ALEXANDER, niet FILIPPUS
• Voordat hij kan aanvallen wordt hij vermoord.
• De eerste koning over een verenigd Griekenland DIE PERZIE DIRECT
aanviel, was ALEXANDER de 3e, later door de Romeinden
ALEXANDER DE GROTE genoemd.

*** it-1 blz. 603 Egypte, Egyptenaar ***
Onder Griekse en Romeinse heerschappij. Egypte bleef onder Perzische
heerschappij totdat Alexander de Grote het in 332 v.G.T. veroverde en
het zogenaamd van het Perzische juk bevrijdde, maar tevens voor altijd
een eind maakte aan de heerschappij van inheemse farao’s. Het
machtige Egypte was inderdaad „een gering koninkrijk” geworden. —
Ez 29:14, 15.
Onder Alexanders regering werd de stad Alexandrië gesticht, en na zijn
dood werd het land door de Ptolemaeën geregeerd. In 312 v.G.T.
veroverde Ptolemaeus I Jeruzalem en werd Juda tot 198 v.G.T. een
provincie van het Ptolemaeënrijk Egypte. In de lange strijd met het
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Seleucidenrijk Syrië verloor Egypte ten slotte de heerschappij over
Palestina toen de Syrische koning Antiochus III het leger van
Ptolemaeus V versloeg. Daarna kwam Egypte geleidelijk steeds meer
onder de invloed van Rome. In 31 v.G.T. liet Cleopatra in de
beslissende slag bij Actium de vloot van haar Romeinse minnaar
Marcus Antonius, die door Octavianus, de achterneef van Julius
Caesar, werd verslagen, in de steek. In 30 v.G.T. veroverde Octavianus
vervolgens Egypte en maakte het tot een Romeinse provincie. Naar
deze Romeinse provincie vluchtten Jozef en Maria met het kleine kind
Jezus om aan het door Herodes uitgevaardigde decreet in verband
met de kindermoord te ontkomen, en vandaar keerden zij na de dood
van Herodes terug, zodat de woorden van Hosea werden vervuld: „Uit
Egypte heb ik mijn zoon geroepen.” — Mt 2:13-15; Ho 11:1; vgl. Ex
4:22, 23.
De „Egyptische” opruier met wie de militaire bevelhebber in Jeruzalem
Paulus verwarde, is mogelijk dezelfde persoon van wie Josephus
gewag maakt (De joodse oorlog, II, xiii, 3-5). Het door hem verwekte
oproer zou hebben plaatsgevonden tijdens de regering van Nero, toen
Felix stadhouder was in Judea, welke omstandigheden stroken met het
verslag in Handelingen 21:37-39; 23:23, 24.
De tweede verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, in 70 G.T.,
leidde tot een verdere vervulling van Deuteronomium 28:68, aangezien
veel overlevende joden als slaven naar Egypte werden gezonden. —
De joodse oorlog, VI, ix, 2.
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• In 2004 is de film ALEXANDER uitgekomen, waarin een deel van zijn
levens verhaal en dat van OLIMPIAS en FILIPPUS wordt uitgebeeld.
• Alexander was net als zijn vader een miliair genie, hij vocht samen
met zijn soldaten, in plaats van alleen maar toe te kijken van een
veilige plek verweg.
• Je ziet hier een interessant detail op dit plaatje. De GRIEKEN
hebben op dit moment lange speren als wapen, de SARISSA.
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Vers 20 en 21 noemen ook wie hier dan wel mee bedoeld worden,
namelijk de RAM met 2 hoorns = MEDIE PERZIE
En de BOK met 1 hoorn = GRIEKENLANd
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•
•
•
•
•

Hoeze de grond niet aanraakte?
Vliegensvlug…
In 8 jaar tijd wordt gigantische PERZISCHE rijk veroverd.
334 VC Eerste lag na oversteken met leger bij GRANICUS
333 VC Daarna jaar later bij ISSUS
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Scene ut POMPEY
Alex de 3e links, Darius 3 rechts
Battle of Issus mosaic - Museo Archeologico Nazionale - Naples 2013-0516 16-25-06 BW.jpg
Alexander Mosaic, House of the Faun, Pompeii
Unknown author - Self-photographed by Berthold Werner, Naples
National Archaeological Museum, May 2013
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Alexander Mosaic (detail), House of the Faun, PompeiiDatecirca
100 BCSourceThe Guardian (DEA/G Nimatallah/De Agostini/Getty
Images)
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Sc
https://allthatsinteresting.com/greek-wars
The Ancient Greeks formed alliances like no civilization before them.
sp
This massive assembly of city-states led to the existence of massive
armies that were mopersre coordinated and powerful than anything
the world had ever seen.
Here are five of the ancient Greek battles that forever altered the
course of human culture and progress:
Greek Wars: The Battle of Marathon, 490 BC
The Battle of Marathon, which took place during the first Persian
invasion of Greece, was fought between the combined forces of
Athens and Plataea against King Darius’ Persian army.
Darius attempted to invade Greece after the Athenians had sent aid to
Ionia to help with their revolt against the Persians.
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• Op weg naar EGYPTE verovert ALEXANDER ook TYRUS
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• Jehovah had voorzecht door profeet EZECHIEL dat TYRUS veroverd
en vernietigd zou worden.
• En dat zelfs het stof van deze stad weggeschraapt zou
worden. Is dat ook gebeurt?
• JA, ruim 200 jaar later.
• OP baste land ook gebeurt, door BABYLONIERS nog
• Maar op zee niet…
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• Uit Cyprus en Sidon, Aradus (Arvad) en Byblus, wist Alexander vele
schepen te krijgen.
• Ten slotte bracht de Macedonische veroveraar een vloot van 200
schepen bijeen.
• Zijn vloot was nu sterker dan die van Tyrus.
• Met de Tyrische vloot in de haven opgesloten, kwam
Alexanders werk pas goed op gang.
NEBUKADNEZARS LANGDURIGE BELEGERING
In overeenstemming met de profetie trok de koning van Babylon kort
na de val van Jeruzalem, tegen Tyrus op. Tyrus zag de toekomst echter
met vertrouwen tegemoet. Had de stad niet vijf jaar lang Salmanéser
weerstaan, zodat deze koning ten slotte het beleg had moeten
opbreken? Nebukadnezar viel het zelfbewuste Tyrus aan en belegerde
de stad. Zeven jaren gingen voorbij, tien jaren, en nog steeds bood
Tyrus weerstand. De koning van Babylon zal zijn pogingen zeker staken
en naar huis terugkeren, moeten de inwoners wel hebben gedacht. De
stad bleef evenwel belegerd. Twaalf jaren gingen voorbij. Nog steeds
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bood Tyrus verzet. Toen, eindelijk, na dertien jaar, behaalde de
belegeringsmachine van Nebukadnezar de overwinning. Tyrus viel en
de stad werd met de grond gelijk gemaakt.
Hoe kostbaar was deze veldtocht voor de koning van Babylon! Wat
hadden de soldaten niet te doorstaan gehad: „Alle hoofden zijn kaal
geworden en alle schouders ontveld, maar noch hem noch zijn leger is
uit Tyrus enig loon ten deel gevallen voor den strijd dien hij daartegen
gevoerd heeft” (Ezech. 29:18). De schatten van Tyrus ontgingen
Nebukadnezar. Hoe dat zo? Tijdens het langdurige beleg werd het
grootste gedeelte van de schatten naar een klein eiland, dat ruim
driekwart kilometer van het vasteland verwijderd, in zee lag,
overgebracht.
Zou Nebukadnezar zonder betaling de terugtocht moeten
aanvaarden? Neen. Hij had voor de Almachtige God een dienst
verricht door Tyrus te vernietigen. Daarom voorzei Jehovah hoe hij de
koning van Nebukadnezar compensatie zou verschaffen: „Zie, Ik ga
aan Nebukadrezar, den koning van Babel, het land Egypte geven, om
daaruit den rijkdom weg te voeren, buit te behalen en roof te plegen:
dat zal het loon zijn voor zijn leger. Als vergoeding voor zijn dienst, zal Ik
hem het land Egypte geven, want zij hebben voor Mij gewerkt” (Ezech.
29:19, 20). Kort hierna veroverde de koning van Babylon Egypte en
ontving hij de oorlogsbuit als betaling voor het feit dat hij het trotse, de
Mammon aanbiddende Tyrus, tot een puinhoop had gemaakt.
HET NIEUWE TYRUS, DE EILANDSTAD
De stad Tyrus op het vasteland bestond nu niet meer. Het Tyrus van nu
was een eilandstad met een oppervlakte van ongeveer 60 ha. Om
zoveel mogelijk mensen op het eiland te kunnen huisvesten, bouwden
de bewoners huizen met verscheidene verdiepingen. Na verloop van
tijd werd Tyrus weer een sterke en voorspoedige stad, en weer aanbad
het voornamelijk de Mammon. Wat een rijkdommen stroomden de
stad binnen! Het nieuwe Tyrus, de eilandstad, beschrijvend, zei Gods
profeet Zacharia: „Tyrus heeft zich een vesting gebouwd, zilver
opgehoopt als stof, en goud als slijk op de straten.” — Zach. 9:3, PC.
Tyrus voelde zich weer trots en veilig. De Griekse historicus Diodorus
Siculus schreef: „Tyrus had door zijn positie van eiland, zijn versterkingen
en de overvloedig gevulde pakhuizen die het had aangelegd, het
volste vertrouwen in de toekomst.” Jehovah’s wraak rustte echter nog
steeds op de stad. Gods profeet deed daarom ten aanzien van de
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rijke eilandstad de volgende uitspraak: „Toch zal de Heer het
veroveren, zijn bolwerk in de zee verpletteren, en dan wordt het
verteerd door het vuur.” — Zach. 9:4, PC.
Voor de Allerhoogste God Jehovah brak de tijd aan dat hij Tyrus’
’bolwerk in de zee zou verpletteren’. In 333 v. Chr. versloeg Alexander
van Macedonië in de slag bij Issus de Perzische koning Darius.
Alexander richtte nu zijn aandacht op Tyrus. Toen hij ter plaatse
arriveerde, zond Tyrus een groep van afgevaardigden met
geschenken naar hem toe. Alexander vroeg of hij de stad zou mogen
betreden om in de grote tempel van Melkarth een offer te brengen. De
inwoners van Tyrus weigerden dit. Zij wilden de Macedonische
monarch wel als vriend, maar niet als meester accepteren. Alexander
was zo woedend over deze koppige houding, dat hij het besluit nam
de stad te veroveren. Maar hoe? Tyrus was een eiland.
ALEXANDER BOUWT EEN DAM
Om Tyrus’ muren te kunnen aanvallen, zette hij zijn leger aan de bouw
van een dam naar het eiland. Waar haalde hij het materiaal voor deze
dam vandaan? Wel, van de enorme ruïnes van het oude Tyrus.
Alexanders mannen sleepten er stenen en hout uit weg en begonnen
een ongeveer 65 m brede dam aan te leggen. Toen men nog meer
bouwmateriaal nodig had, gaf Alexander het bevel al het puin van de
verwoeste stad bij elkaar te halen en in het water te werpen. Zoals de
historicus Arrianus vertelt, schrapte Alexander zelfs het stof van het
oude Tyrus bijeen voor zijn dam. Aldus verging het oude Tyrus, de stad
op het vasteland, geheel en al, zoals lang tevoren door God was
voorzegd: „Ook het puin zal Ik er uit wegvegen [het stof van haar
afschrappen, AS] en het maken tot een kale rots. . . . uw stenen, balken
en puin in het water werpen.” — Ezech. 26:4, 12.
Alexander bleef aan de dam werken. De voortgang van het werk werd
bemoeilijkt doordat de vloot van Tyrus herhaaldelijk aanvallen deed.
Soms vuurden de inwoners van de bedreigde stad een regen van
projectielen af; andere keren bespotten zij Alexanders soldaten, door
te zeggen dat het een verheffend gezicht was om deze veroveraars als
dieren zware lasten op hun rug te zien dragen. Door het gespot in
woede ontstoken en geïnspireerd door Alexanders aanwezigheid,
zetten de soldaten alles op alles. Langzamerhand drong het echter tot
Alexander door dat hij zonder een vloot geen succes zou behalen.
Uit Cyprus en Sidon, Aradus (Arvad) en Byblus, wist Alexander vele
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schepen te krijgen. Ten slotte bracht de Macedonische veroveraar een
armada van 200 schepen bijeen. Zijn vloot was nu sterker dan die van
Tyrus. Met de Tyrische vloot in de haven opgesloten, kwam Alexanders
werk pas goed op gang.
Al gauw reikte de dam tot aan de stadsmuren, die tot een hoogte van
50 m optorenden. De stormrammen trokken op de stad los, en er werd
hevig slag geleverd. Aan beide zijden vocht men als leeuwen.
Voortdurend lieten de inwoners van de stad gloeiend heet zand op de
aanvallers neerregenen. Alexander wierp belegeringswerktuigen in de
strijd, waardoor men pijlen, stenen en brandende toortsen op de
belegerden liet neerkomen. Hij bouwde enorme torens van wel twintig
verdiepingen hoog; de bovenste bevonden zich op een hoogte van
ruim 53 m. Deze torens waren één groot wapenarsenaal. Ten slotte
beklommen Alexanders soldaten na een beleg van zeven maanden, in
augustus 332 v. Chr., de muren van Tyrus, veroorzaakten de
stormrammen er bressen in en wist zijn vloot de haven binnen te
dringen. Tyrus viel.
Vanwege het koppige verzet dat de stad had geboden, stak
Alexander haar in brand, slachtte 8000 inwoners met het zwaard af,
spietste 2000 op palen en verkocht 30.000 als slaven. Op deze wijze
gingen de woorden van Gods profeten betreffende de ondergang
van het oude Tyrus door de vernietiging van de eilandstad door
Alexander de Grote, volledig in vervulling — en wel bijna tweehonderd
jaar na Zacharia’s voorzegging, ongeveer driehonderd jaar na die van
Ezechiël en Jeremia, ruim driehonderd jaar na Joëls woorden en meer
dan vierhonderd jaar nadat Amos en Jesaja deze gebeurtenis
voorzeiden!
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ALEXANDER gaf troepen opdracht een dam de zee in te bouwen (700
m lang) met het puin van deze oude stad, om zo de stad op zee te
breiken
Terwijl ze die dam bouwen worden de Grieken door de Fenisiche vloot
gebombardeerd,
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• Na Tyrus veroverd te hebben komt ALEX leger langs JERUZALEM
• De joden zetten de poort open, en de hogepriester wijst de PROFETIE
uit het boek Daniel aan waar de komst van de Griekse koning
voorzegt was
• Hij trekt nu Egypte in, waar men de perzen maar wat graag ziet
vluchten.
• 331 VC Laatste grote slag is bij GAUGANELA in
• Over die slag in ASSYRIE wil ik het nog even hebben…
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• Schepen Kittim, CYPRUS , zouden aSSYRIE aanvallen ?
• In graven op CYPRUS zijn klei modellen van hun beroemde schepen
gevonden. https://brewminate.com/kinryas-and-the-modeled-shipsof-ancient-greece/
„Schepen van Kittim” bevaren de zeeën
HET oostelijke Middellandse Zeegebied heeft heel wat zeeslagen
meegemaakt. Laten we ons eens een beeld vormen van een zo’n
treffen, vijf eeuwen voor Christus. Een uiterst wendbaar schip, een
trireem, zeilt op volle kracht. Zo’n 170 roeiers, in drie rijen, spannen hun
sterke spieren, terwijl ze tijdens het roeien naar voren en naar achteren
glijden op leren kussens die aan hun zitvlak vastgebonden zitten.
Met een snelheid van zeven tot negen knopen schiet het schip door de
golven in de richting van een vijandelijk vaartuig. Het doelwit probeert
weg te komen. Op het beslissende ogenblik maakt het een verkeerde
beweging en is zijn flank onbeschut. De met brons beklede ramsteven
van de trireem boort zich in de zwakke romp van het andere schip. Het
kabaal van versplinterende planken en zeewater dat door het
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gapende gat naar binnen gutst, jaagt de vijandelijke roeiers de stuipen
op het lijf. Op de trireem spurt een groepje zwaarbewapende strijders
over de loopplank in het midden om het getroffen vaartuig te enteren.
Sommige schepen in de oudheid waren echt angstaanjagend!
Bijbelstudenten zijn altijd al geïnteresseerd geweest in vermeldingen
van „Kittim” en „de schepen van Kittim”, waarvan sommige profetisch
zijn (Numeri 24:24; Daniël 11:30; Jesaja 23:1). Waar lag Kittim eigenlijk?
Wat weten we over de schepen ervan? En waarom zouden de
antwoorden u moeten interesseren?
De Joodse historicus Josephus noemt Kittim „Chethima”, en associeert
het met het eiland Cyprus. Ook de stad Kition (of Citium) op het
zuidoostelijke deel van het eiland draagt ertoe bij Kittim met Cyprus in
verband te brengen. Cyprus was gelegen op een kruispunt van oude
handelsroutes, wat ideaal was om voordeel te trekken van de
nabijgelegen havens van het oostelijke Middellandse Zeegebied. En
omdat Cyprus door zijn geopolitieke positie vaak gedwongen was
partij te kiezen als volken met elkaar in oorlog waren, werd het eiland
óf een sterke bondgenoot óf een hinderlijk obstakel.
De Cyprioten en de zee
Op basis van zowel archeologische vondsten, die op de zeebodem en
in graftombes zijn aangetroffen, alsook oude geschriften en tekeningen
op aardewerk, kunnen we ons een beeld vormen van schepen van
Cyprus. De Cyprioten in de oudheid waren bekwame scheepsbouwers.
Hun eiland was overdekt met bossen, en beschutte baaien vormden
natuurlijke havens. Er werden niet alleen bomen gekapt voor het
bouwen van schepen maar ook voor het smelten van koper — een
natuurlijke hulpbron waar Cyprus in de oudheid om bekendstond.
De levendige exporthandel van Cyprus ontsnapte niet aan de
aandacht van de Feniciërs, die langs hun handelsroutes kolonies
stichtten. Een zo’n nederzetting was Kition, op Cyprus. — Jesaja 23:1012.
Na de val van Tyrus vluchtten enkele inwoners blijkbaar naar Kittim.
Waarschijnlijk hebben Fenicische kolonisten met ervaring in de zeevaart
veel bijgedragen tot de maritieme technologie van de Cyprioten.
Kitions strategische ligging vormde bovendien een uitstekende
bescherming voor Fenicische schepen.
Levendige internationale handel
De handel in het oostelijke Middellandse Zeegebied was in deze
periode complex. Waardevolle producten van Cyprus werden per
schip naar Kreta, Sardinië en Sicilië vervoerd, alsook naar de eilanden
van de Egeïsche Zee. Op die plaatsen zijn Cypriotische kruiken en
vazen gevonden, en op Cyprus zijn grote hoeveelheden fijn Myceens
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(Grieks) aardewerk aangetroffen. Een aantal wetenschappers heeft
koperstaven geanalyseerd die ontdekt waren op Sardinië, en is van
mening dat die van Cyprus afkomstig zijn.
In 1982 werd er vlak voor de kust van zuidelijk Turkije een scheepswrak
gevonden uit het einde van de veertiende eeuw voor onze jaartelling.
Na opgravingen kwam er een gevarieerde schat boven water —
koperstaven waarvan men denkt dat ze van Cyprus kwamen, amber,
Kanaänitische kruiken, ebbenhout, slagtanden van olifanten, een
collectie gouden en zilveren Kanaänitische sieraden, en scarabeeën
en andere voorwerpen uit Egypte. De klei van het aardewerk aan
boord werd geanalyseerd, op basis waarvan bepaalde bronnen
zeggen dat het schip waarschijnlijk Cypriotisch was.
Het is interessant dat rond het geschatte tijdstip van deze schipbreuk
Bileam in zijn „spreukachtige rede” over schepen van Kittim sprak
(Numeri 24:15, 24). Blijkbaar waren Cypriotische schepen heel bekend
geworden in het Midden-Oosten. Hoe zagen deze schepen eruit?
Handelsschepen
In grafkamers in de oude stad Amathus op Cyprus zijn veel kleimodellen
van schepen gevonden. Die modellen geven waardevolle
aanwijzingen over hoe Cypriotische vaartuigen eruitzagen. Sommige
zijn in museums te bezichtigen.
De modellen laten zien dat de eerste schepen kennelijk voor
vreedzame handel werden gebruikt. De kleine schepen werden
meestal door twintig roeiers aangedreven. De brede, diepe rompen
waren bedoeld voor het vervoeren van goederen en passagiers op
korte reizen langs de kust van Cyprus. Plinius de Oudere vermeldt dat
de Cyprioten een klein, licht schip hadden ontworpen dat met
roeiriemen werd voortbewogen en maximaal 90 ton kon vervoeren.
En dan waren er de grotere koopvaardijschepen, zoals het schip dat
voor de kust van Turkije is gevonden. Sommige konden een lading van
wel 450 ton op open zee vervoeren. Grote schepen konden zo’n
50 roeiers hebben, 25 aan elke kant, en konden 30 meter lang zijn met
een mast van meer dan 10 meter hoog.
Oorlogsschepen van „Kittim” in een Bijbelse profetie
De geest van Jehovah was verantwoordelijk voor de volgende
verklaring: „Er zullen schepen zijn van de kust van Kittim, en die zullen
Assyrië stellig kwellen” (Numeri 24:2, 24). Is deze voorspelling
uitgekomen? Hoe waren schepen van Cyprus betrokken bij de
vervulling? Die ’schepen van de kust van Kittim’ waren geen
vreedzame handelsschepen die de Middellandse Zee bevoeren. Het
waren oorlogsschepen die onheil brachten.
Naarmate de manier van oorlogvoering veranderde, werden de
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basisontwerpen aangepast om de schepen sneller en sterker te maken.
Een geschilderde afbeelding die in Amathus is gevonden, stelt
waarschijnlijk een van de eerste Cypriotische oorlogsschepen voor. Het
schip is lang en slank, met de achtersteven omhoog en naar binnen
gebogen, net als bij Fenicische oorlogsschepen. Het heeft een
ramsteven en aan beide zijden bij de achtersteven en bij de boeg
ronde schilden.
In de achtste eeuw voor onze jaartelling verschenen in Griekenland de
eerste biremen (schepen met twee rijen roeiers). Deze schepen waren
zo’n 24 meter lang en 3 meter breed. In het begin werden de schepen
gebruikt om soldaten te vervoeren, terwijl het eigenlijke gevecht aan
land plaatsvond. Al gauw zag men de voordelen van een derde rij
roeiers, en de boeg werd voorzien van een met brons beklede
ramsteven. De nieuwe schepen werden triremen genoemd, zoals in het
begin van dit artikel werd vermeld. Dit type schip werd beroemd door
de Slag bij Salamis (480 v.G.T.), toen de Grieken de Perzische vloot
versloegen.
Later voerde Alexander de Grote, die uit was op suprematie, zijn vloot
van triremen naar het oosten. Zulke schepen waren ontworpen voor de
strijd, niet voor lange reizen op open zee, omdat er niet veel
opslagruimte was voor voorraden. Daarom moesten ze Egeïsche
eilanden aandoen voor proviand en herstelwerkzaamheden.
Alexanders doel was de Perzische vloot te vernietigen. Maar om daarin
te slagen, moest hij eerst de eilandstad Tyrus, een geduchte vesting,
veroveren. Op weg daarheen deden ze Cyprus aan.
De Cyprioten schaarden zich tijdens de belegering van Tyrus (332
v.G.T.) achter Alexander de Grote, en stelden 120 schepen ter
beschikking. Drie koningen van Cyprus leidden de vloot waarmee ze
zich bij Alexander aansloten. Ze hadden een aandeel aan de
belegering van Tyrus, die zeven maanden duurde. Tyrus viel en de
Bijbelprofetieën gingen in vervulling (Ezechiël 26:3, 4; Zacharia 9:3, 4).
Om zijn dank te uiten, verleende Alexander de Cypriotische koningen
speciale autoriteit.
Een opmerkelijke vervulling
De eerste-eeuwse geschiedschrijver Strabo vertelt dat Alexander voor
zijn veldtocht in Arabië schepen uit Cyprus en Fenicië liet overbrengen
naar Thapsacus (Tifsah) in het noorden van Syrië (1 Koningen 4:24).
Deze schepen waren licht van gewicht en makkelijk uit elkaar te halen,
dus waren er maar zeven dagen nodig om ze daarheen te vervoeren.
Vandaaruit konden ze stroomafwaarts naar Babylon varen.
Zo kreeg een schijnbaar duistere uitspraak uit de Bijbel ongeveer tien
eeuwen later een opmerkelijke vervulling! Het oorlogsapparaat van
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Alexander de Grote bewoog zich, in overeenstemming met de
woorden in Numeri 24:24, vanuit Macedonië meedogenloos voort naar
het oosten, veroverde Assyrië en versloeg uiteindelijk het machtige
Medo-Perzische Rijk.
Zelfs de beperkte informatie die we over „de schepen van Kittim”
hebben, wijst duidelijk op een fascinerende vervulling van
Bijbelprofetieën. Zulke historische bewijzen versterken onze overtuiging
dat voorspellingen in de Bijbel betrouwbaar zijn. Veel van zulke
profetieën gaan over onze eigen toekomst, dus doen we er goed aan
ze serieus te nemen.
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• In graven op CYPRUS zijn klei modellen van hun beroemde schepen
gevonden.
• Deze schepen waren makkelijk uit elkaar te halen.
• De eerste-eeuwse geschiedschrijver Strabo vertelt dat Alexander
voor zijn veldtocht in Arabië schepen uit Cyprus en Fenicië liet
overbrengen naar Thapsacus (Tifsah) in het noorden van Syrië
(1 Koningen 4:24).
• Deze schepen waren licht van gewicht en makkelijk uit elkaar te
halen, dus waren er maar zeven dagen nodig om ze daarheen te
vervoeren.
• Vandaaruit konden ze stroomafwaarts langs assyrie naar
Babylon varen.
• En zo is deze profetie van Bileam, die rond 1500 VC werd
uitgesprtoken (zlefd emoment dat uluburun schip zonk)
uitgekomen !
•

https://brewminate.com/kinryas-and-the-modeled-ships-of-ancientgreece/
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• 331 VC Laatste grote slag is bij GAUGANELA in
• ALEXANDERS leger trekt nog door tot aan INDIA waar zijn soldaten
het beu worden.
• Hij gaat terug naar babylon wat hij wilt restaurernen om oostelijke
hoofdstad van te maken
• Hier sterft hij (aan malaria? Of vergif?) in 332 VC op 32jarige leeftijd…
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• 332 B.C., Alexander the 4th (the Great) of Macedon conquers Egypt.

*** it-1 blz. 603 Egypte, Egyptenaar ***
Onder Griekse en Romeinse heerschappij. Egypte bleef onder Perzische
heerschappij totdat Alexander de Grote het in 332 v.G.T. veroverde en
het zogenaamd van het Perzische juk bevrijdde, maar tevens voor altijd
een eind maakte aan de heerschappij van inheemse farao’s. Het
machtige Egypte was inderdaad „een gering koninkrijk” geworden. —
Ez 29:14, 15.
Onder Alexanders regering werd de stad Alexandrië gesticht, en na zijn
dood werd het land door de Ptolemaeën geregeerd. In 312 v.G.T.
veroverde Ptolemaeus I Jeruzalem en werd Juda tot 198 v.G.T. een
provincie van het Ptolemaeënrijk Egypte. In de lange strijd met het
Seleucidenrijk Syrië verloor Egypte ten slotte de heerschappij over
Palestina toen de Syrische koning Antiochus III het leger van
Ptolemaeus V versloeg. Daarna kwam Egypte geleidelijk steeds meer
onder de invloed van Rome. In 31 v.G.T. liet Cleopatra in de
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beslissende slag bij Actium de vloot van haar Romeinse minnaar
Marcus Antonius, die door Octavianus, de achterneef van Julius
Caesar, werd verslagen, in de steek. In 30 v.G.T. veroverde Octavianus
vervolgens Egypte en maakte het tot een Romeinse provincie. Naar
deze Romeinse provincie vluchtten Jozef en Maria met het kleine kind
Jezus om aan het door Herodes uitgevaardigde decreet in verband
met de kindermoord te ontkomen, en vandaar keerden zij na de dood
van Herodes terug, zodat de woorden van Hosea werden vervuld: „Uit
Egypte heb ik mijn zoon geroepen.” — Mt 2:13-15; Ho 11:1; vgl. Ex
4:22, 23.
De „Egyptische” opruier met wie de militaire bevelhebber in Jeruzalem
Paulus verwarde, is mogelijk dezelfde persoon van wie Josephus
gewag maakt (De joodse oorlog, II, xiii, 3-5). Het door hem verwekte
oproer zou hebben plaatsgevonden tijdens de regering van Nero, toen
Felix stadhouder was in Judea, welke omstandigheden stroken met het
verslag in Handelingen 21:37-39; 23:23, 24.
De tweede verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, in 70 G.T.,
leidde tot een verdere vervulling van Deuteronomium 28:68, aangezien
veel overlevende joden als slaven naar Egypte werden gezonden. —
De joodse oorlog, VI, ix, 2.
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In het jaar 322 VC zag de wereldkaart er dus zo uit.
MACEDONIE over prezen
Griekse “KORINTISCH VERBOND” is in feite vooral marketing.. .ze zijn net
zo goed aan hem onderworpen.
In het westen zie je dat de CARTHAGOERS, dus KANAANIETEN (feniciers)
handelsposten rondom zee hebben.
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• NA ALEX dood volgt niet de kleine ALEX de 4e hem op, al probeert
Alexanders moeder, OLYMPIA, dit wel voor elkaar te krijgen.
• Ze worden vermoord.
• Ook alex andere zoontje, de kleine HERACLES wordt vermoord.
• Uiteindelijk hebben 4 generaals allemaal een stuk van zijn rijk over:
• Ptolemais = egypte
• Seleucus babylon en perzie
• Cassander = griekenland
• En Lysymachus heeft Thracie en IONIË

136

• Deze generaals strijden onderling, en vooral Seleucus zet
OLIPHANTEN in zijn leger in
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• Ptolemais weet zijn Egyptische rijk te houden, de latere heersers van
egypte zijn dus nu ook van griekse afkomst.
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Betaalde voor bijbelvertaling?
In 3e en 2e eeuw voor Christus veel Joden in Egypte, maar spraken
Hebreeuws en Grieks.
Door 70 (septua) mannen in 70 dagen? Waarschijnlijk overdreven.

By Marie-Lan Nguyen (2011), CC BY 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16921071
https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Alexandria
The Library was one of the largest and most significant libraries of the
ancient world, but details about it are a mixture of history and
legend.[17] The earliest known surviving source of information on the
founding of the Library of Alexandria is the pseudepigraphic Letter of
Aristeas, which was composed between c. 180 and c.145 BC.[22][23][15] It
claims the Library was founded during the reign of Ptolemy I
Soter (c. 323–c. 283 BC) and that it was initially organized by Demetrius
of Phalerum, a student of Aristotle who had been exiled from Athens
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and taken refuge in Alexandria within the Ptolemaic
court.[23][15][24] Nonetheless, the Letter of Aristeas is very late and
contains information that is now known to be inaccurate.[23] Other
sources claim that the Library was instead created under the reign of
Ptolemy I's son Ptolemy II Philadelphus (283–246 BC).[3]
https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_Noah
Septuagint version
The Hebrew bible was translated into Greek in Alexandria at the
request of Ptolemy II, who reigned over Egypt 285–246 BCE.[20] Its version
of the Table of Nations is substantially the same as that in the Hebrew
text, but with the following differences:
It lists Elisa as an extra son of Japheth, giving him eight instead of seven,
while continuing to list him also as a son of Javan, as in the Masoretic
text.
Whereas the Hebrew text lists Shelah as the son of Arpachshad in the
line of Shem, the Septuagint has a Cainan as the son of Arpachshad
and father of Shelah – the Book of Jubilees gives considerable scope to
this figure. Cainan appears again at the end of the list of the sons of
Shem.
Obal, Joktan's eighth son in the Masoretic text, does not appear.[21]
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Dit is een van de uitbreidingen op de originele bibliotheek, hij groeide
uit zijn voegen.
Helaas in grote brand verloren gegaan.
By Daniel Mayer - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4672110
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Bust of Cleopatra VII - Altes Museum - Berlin - Germany 2017 (3).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bust_of_Cleopatra_VII__Altes_Museum_-_Berlin_-_Germany_2017_(3).jpg
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• Waarom sprak men in oosten romeinse rijk grieks? Dankzij de griekse
veroveringen 300 jaar eerder.
• Waarom waren er zelfs Griekse steden (de DECA-POLIS 10 steden) in
Israel, door de grieken…
Hand 27:5,6,38 we kwamen aan in de haven van Myra in Lycië. Daar
vond de legerofficier een schip uit Alexandri̱ë dat naar Italië zou varen,
en hij liet ons aan boord gaan. 28 Nadat ze genoeg hadden gegeten,
maakten ze het schip lichter door de tarwe overboord te gooien.
“Zie het goede land”
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• Het manuscript werd gevonden in het Katharinaklooster in
de Sinaïwoestijn in Egypte waar het vele eeuwen bewaard was.
• In 1844, in 1853 en in 1859 werden bladen en fragmenten van het
codex-manuscript uit het Katharinaklooster mee-genomen
door Konstantin von Tischendorf.
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•
•
•
•

Unciaal schrift, dus hoofdletters.
Geen hoofdstuk,
geen vers,
zelfs geen spaties tussen de woorden !

https://nl.wikipedia.org/wiki/Codex_Sinaiticus
https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/102008047#h=2:0-3:144
https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/2005523#h=6:0-11:924
https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/101999285#h=21:0-24:700
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Check new tours at https://jwbijbel.tours/opgeven/
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• Leuk dat je mee deed 😁

•Thanks to Rene for
video/audio quality
check
•jan@jwbijbel.tours

•jwbijbel.tours/don
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