
2     Frontier 19.6   november | december 2013 november | december 2013   19.6 Frontier     3 

In onze huidige cultuur is de Leeuw de 
koning der dieren, maar in vele oude 
culturen had de Leeuw een belangrijke 

symbolische functie met bijbehorende ei-
genschappen zoals kracht, wijsheid, moed 
en waakzaamheid. In het Oude Egypte 
werd hij vertegenwoordigd door de waken-
de God ‘Aker’ waarbij twee - rug aan rug 
- zittende leeuwen met het symbool van de 
Zon er boven het verleden en de toekomst 
weergeven. De Leeuw was ook het edele dier 
dat de wagen van de moedergodin trok die 
lang geleden afdaalde op Aarde en de ‘poort 
van God’ opende in het Oud-Babylonische 
Rijk. De poort van God, opgedragen aan de 
godin Ishtar altijd afgebeeld met vleugels 
en staande op twee leeuwen. De Leeuw was 
verbonden aan de goden en door middel 
van diverse sculpturen en a!eeldingen een 
belangrijk symbool uit de Mesopotamische, 
Egyptische, Griekse en Aziatische mytholo-
gie. Is de opvallende verering van deze sym-

bolische Leeuw soms een verwijzing naar 
een tijdperk waarin een nieuwe menselijke 
beschaving, als ‘geschenk van de goden’, een 
feit werd?   

De dierenriem of Zodiak
Vanwege de eigen rotatie van de Aarde lijkt 
het of de Zon een baan aan de hemelbol volgt 
rond de Aarde. Deze schijnbare baan van de 
Zon wordt de ecliptica genoemd waarbij de 
strook aan de sterrenhemel aan weerszijden 
van deze ecliptica - met een totale breedte 
van ongeveer 20 graden - de dierenriem 
of zodiak voorstelt. De sterrenbeelden die 
binnen deze ecliptica vallen vormen de te-
kens van de dierenriem. Deze zone werd zo 
genoemd omdat de meeste sterrenbeelden 
hierin dier"guren voorstellen. Binnen deze 
zone verlopen de schijnbare banen van de 
Zon, de Maan en de planeten. De dieren-
riem (strook van 360°) werd in de oudheid 
al verdeeld in twaalf gelijke stukken van 

30° die de tekens van de dierenriem voor-
stellen. Voor zover men kan nagaan stamt 
deze verdeling uit de Oud-Babylonische 
astronomie van zo’n 2600 jaar geleden. Er 
wordt echter eveneens beweerd dat de die-
renriem een Egyptische oorsprong hee# die 
nog veel ouder is dan de schepping van de 
wereld volgens de tijdrekening van de Bij-
bel. In de boekwerken “Natural Genesis” 
van de zel!enoemde egyptoloog Gerald 
Massey (1828-1907) en “Astronomy of the 
Ancients” van wetenschapper en auteur 
Sir George Cornewall Lewis (1806-1863) 
wordt zelfs beweerd dat de zodiak zover 
teruggaat als twee precessie cycli van de 
Aarde wat overeenkomt met zo’n 50.000 
jaar! Bij een ouderdom van meer dan 2000 
jaar wordt het in de moderne wetenschap 
zeer lastig om dit te veri"ëren vanwege vaak 
niet meer bestaande fysieke bewijsstukken. 
‘Wetenschappelijk gefundeerde speculatie’ 
gaat dan een belangrijke rol spelen.

Van de nog bestaande Zodiak van Dendera 
(Egypte) met daarin de twaalf tekens van 
de dierenriem – waarvan het origineel zich 
momenteel in het Louvre in Parijs bevindt 
– is men al niet zeker van de datering. De
schattingen van archeologen lopen uiteen 
van 2000 tot 4000 jaar, maar het dateren 
werd, en wordt, nog steeds sterk beïnvloed 
door de schepping volgens de Bijbel en de 
Koran van rond 4000 jaar voor Christus [1]. 
Zo’n dertien miljard jaar na de vermeende 
‘wetenschappelijke oerknal’. Maar ook als de 
Zodiak van Dendera wel juist zou worden 
gedateerd is dat nog geen aanwijzing over de 
ouderdom van de Zodiak in het algemeen. 
Dit blij# altijd een lastig aspect in de archeo-
logie vanwege het ontbreken van nog oudere 
tastbare bewijzen in welke vorm dan ook.

De erfenis van de

Egyptische 
Leeuw - een onthulling

Gerekend vanaf het zogenaamde lentepunt is de Leeuw het 

vijfde teken van onze – uit twaalf tekens bestaande – dierenriem. 

In de astrologie wordt dit teken geassocieerd met het element 

Vuur, met als traditionele heerser de Zon: de ‘brenger van leven’. 

Afbeelding 2. ‘Aker’

“Astronomie dwingt de ziel 

om naar boven te kijken 

en voert ons van deze wereld 

naar vele andere”

Plato (ca. 427-347 v.Chr.)

Auteur: Willem Witteveen

Willem Witteveen


Willem Witteveen




4     Frontier 19.6   november | december 2013 november | december 2013   19.6 Frontier     5 

In de astronomie en navigatie hanteert men 
het begrip ‘hemelbol’ of ‘hemelsfeer’. De 
hemelbol is een denkbeeldige enorme rote-
rende bol met de Aarde als gemeenschap-
pelijk middelpunt en waarop zich alle he-
mellichamen en voorwerpen bevinden. Dat 
deel van de hemelbol dat boven de horizon 
uitkomt wordt hemelkoepel genoemd en 
vanwege de draaiing van de Aarde is dit dus 
steeds een ander deel van de hemelbol. De 
hemelequator of hemelevenaar is de projec-
tie van de aarde-evenaar op deze hemelbol 
en verdeelt deze in een noordelijke en een 
zuidelijke hel# net zoals de aarde-evenaar 
de Aarde verdeelt in een noordelijk en zui-
delijk halfrond. In de lente en de zomer staat 
de Zon ten noorden van de hemelevenaar 
en in de herfst en de winter staat de Zon ten 
zuiden van de hemelevenaar. Tweemaal per 
jaar snijdt de schijnbare baan van de Zon de 
hemelevenaar, de eerste keer op 21 maart in 
het lentepunt en de tweede keer op 23 sep-
tember in het herfstpunt. Het lentepunt en 
het herfstpunt zijn dus de snijpunten van de 
hemelevenaar met de ecliptica en worden 
de equinoxen genoemd. Tijdens de equi-
noxen duren de nacht en de dag ongeveer 
even lang. De hoek tussen de hemelevenaar 
en de ecliptica is gelijk aan de ‘scheefstand’ 
van de Aarde en bedraagt, gemeten over de 
afgelopen 41.000 jaar, tussen de 22 en 25°. 
Momenteel is dit ongeveer 23,5°.

Onder invloed van de Zon en de Maan be-
schrij# de aardas een kegelvormige preces-
siebeweging die 25.920 jaar duurt. Deze peri-
ode of duur van één omwenteling wordt ook 
wel “Groot Galactisch Jaar” of “Platonisch 
Jaar” genoemd. Vanwege deze precessie ver-
schui# het lentepunt – dat gebruikt wordt 
als nulpunt van het hemelcoördinaatstelsel 
– elke 72 jaar 1° in westelijke richting langs
de ecliptica (360 x 72 = 25.920). Dit wordt de 
‘precessie van de equinoxen’ genoemd met 
het getal 72 als belangrijkste precessiegetal. 
Dit wonderbaarlijke getal wordt wereldwijd 
teruggevonden in stenen monumenten van 
oude beschavingen die klaarblijkelijk een 
‘precessiekalender’ voorstellen.
Omdat de ecliptica is verdeeld in twaalf 
gelijke stukken van 30° komt dit overeen 
met tijdvakken van 2160 jaar (30 x 72 jaar). 
Dat betekent dat de Aarde elke 2160 jaar in 

een ander dierenriemteken staat uitgaande 
van een positie van de Zon op een gegeven 
datum, uur en locatie op Aarde. Elke 2160 
jaar komt er een ander sterrenbeeld te staan 
achter het deel van de ecliptica dat ‘Ram’ 
heet (nulpunt), achter het dierenriemteken 
Ram. De stand van de Zon op 21 maart. 
De tekens van de dierenriem vallen tegen-
woordig niet meer samen met de gelijk-
namige sterrenbeelden van de dierenriem 
vanwege de verschillende grootten van de 
twaalf sterrenbeelden. De Zon verblij# 
daardoor in grotere sterrenbeelden veel 
langer dan in kleinere sterrenbeelden. 
Het sterrenbeeld Vissen is bijvoorbeeld in 
werkelijkheid tweemaal zo groot als het 
sterrenbeeld Ram en de grenzen tussen de 
sterrenbeelden zijn ook niet scherp afgeba-
kend. De ecliptica is daarentegen onder-
verdeeld in scherp begrensde tijdvakken 
van 2160 jaar. Astrologisch gezien beweegt 
het lentepunt zich door de zichtbare ster-
renbeelden en daardoor blij# het moeilijk 
aan te geven wanneer de overgang naar een 
ander tijdperk exact plaatsvindt.

Het tijdperk van de Leeuw
Het lentepunt beweegt dus door de twaalf 
tekens van de dierenriem gedurende een 
periode van 25.920 jaar. Elke 2160 jaar een 
ander teken en daarmee een ander tijdperk. 
Momenteel bevinden we ons in de overgang 
van het tijdperk van Vissen naar het tijd-
perk van Waterman. Omdat deze overgang 
astrologisch niet nauwkeurig kan worden 
bepaald zullen we hier niet bij blijven stil-
staan. 

‘De Egyptische Leeuw bepaalt de band-
breedte in tijd en de onderlinge positie

van de drie grote piramiden bepaalt het 
tijdvak binnen deze bandbreedte’ 

We richten ons op de naar het oosten ge-
richte s"nx gelegen op het plateau van Gi-
zeh in Egypte, een mythisch wezen met het 
lichaam van een leeuw dat ons wijst op een 
belangrijk tijdperk. Een tijdperk waarin 
de opkomende zon op 21 maart onder het 
teken van de Leeuw staat gedurende een 
periode of bandbreedte van 2160 jaar. Het 
zogenaamde tijdperk van de Leeuw waar-
in zich de beginperiode bevindt van een 

Afbeelding 3. Aarde als middelpunt, Zonnestelsel, Zodiac 
(‘Cellarius Harmonia Macrocosmica’ - Amsterdam 1660)



6     Frontier 19.6   november | december 2013 november | december 2013   19.6 Frontier     7 

nieuwe menselijke beschaving. Behorende 
bij het sterrenbeeld Leeuw met als meest 
heldere ster de ster Regulus (Alpha Leonis) 
die het hart van de Leeuw moet voorstellen 
(a!eelding 4).
Het tijdperk van de machtige Leeuw waarin 
de s"nx en de piramiden van Gizeh werden 
gebouwd en in gebruik werden genomen2. 
De onderlinge positie van de drie pirami-
den op het plateau, als projectie van de bin-
nenplaneten (Aarde - Venus - Mercurius) 
op Aarde, geven een nauwkeuriger periode 
aan in dit tijdvak van 2160 jaar [2]. De s"nx 
bepaalt de bandbreedte en de onderlinge 
positie van de piramiden bepaalt het jaartal 
binnen deze bandbreedte dat overeenkomt 
met een periode rond 10.500 voor Chris-
tus [2]. Een periode in het tijdperk van de 
Leeuw aan het einde van de laatste Grote 
IJstijd waarin ook de poort van Ishtar in 
Babylon [3] symbolisch werd geopend en de 
goden ‘afdaalden’ op Aarde. De komst van 
een nieuwe hoogstaande beschaving.

De Leeuw als metafoor voor de komst van 
de moedergodin Ishtar of Inanna in Me-
sopotamië en Qadesh in het Oude Egypte. 
Qadesh was de godin van liefde en schoon-
heid en stamt oorspronkelijk uit het Mid-
den-Oosten (Syrië). Zij werd pas tijdens de 
periode van het Nieuwe Rijk (ca. 1550-1070 
v.Chr.) geïntroduceerd bij de Oude Egypte-
naren waar ze deel uitmaakte van een triade 
samen met de Aziatische god ‘Reshep’ en 

de godin Ishtar of Inanna uit het Oude 
Mesopotamië. Qadesh werd altijd frontaal 
afgebeeld en nooit en Pro!le, waardoor de 
overeenkomst met Ishtar/Inanna opzet-
telijk werd geaccentueerd. De reden dat 
deze godinnen staande op een leeuw wer-
den afgebeeld is niet geheel duidelijk maar 
gee# wel het directe verband aan met de 
symbolische betekenis van de Leeuw. Sym-
bolisch vanwege de periode en herkomst 
van de nieuwe beschaving. De Leeuw als 
universele tijdsaanduiding. In ieder geval 
was er reden genoeg om de Leeuw in vele 
oude, maar ook latere culturen, te eren. In 
welke vorm dan ook was de beeltenis van 
de Leeuw het eerbetoon van de mensen aan 
de goden. De schakel tussen de fysieke en 
goddelijke wereld.

Tweestromenland
‘Tweestromenland’ of ‘Twee rivierenland’ 
(a!eelding 6) zijn benamingen voor het 
Oude Mesopotamië dat Grieks is voor ‘tus-
sen de rivieren’. Het vroegere Mesopotamië 
was een gebied dat het huidige Irak en een 
deel van Syrië en Iran beslaat. Het lag inge-
sloten tussen de rivieren de Eufraat en de 
Tigris en net als in het Oude Egypte was dit 
een vruchtbaar en welvarend gebied dankzij 
de regelmatig terugkerende overstromin-
gen van voornamelijk de rivier de Eufraat. 
De, na een overstroming, achtergebleven 
vruchtbare modder was uitermate geschikt 

voor de landbouw op de omringende ak-
kers. In tegenstelling tot het Oude Egypte 
konden de overstromingen hier grote ver-
woestingen aanrichten en moest het volk 
altijd de strijd tegen het water aan gaan. 
De seizoenswisselingen waren in verband 
met de waterstanden van groot belang en 
om die reden bestudeerde men al vroeg 
de sterrenhemel om deze ‘natte’ perioden 
duidelijk vast te kunnen stellen. De snelle 
en hoogstaande ontwikkeling van dit volk 
wordt dan ook voornamelijk toegeschreven 
aan deze vroege astronomie.
In een periode vóór 6000 voor Christus was 
er in dit gebied al sprake van handel en de 
daarbij behorende handelssteden. Net als 
in de pre-dynastieke periode in het Oude 
Egypte. Een veelal onbekende, maar be-
langrijke periode in de menselijke geschie-

denis van ca. 10.500 voor Christus tot ca. 
6000 voor Christus.

Mesopotamië was onderverdeeld in twee 
gebieden: Assyrië in het noorden en Baby-
lonië in het zuiden waar Sumerië of Soe-
mer deel van uitmaakte. Babylonië was het 
gebied in het zuidoosten van Mesopotamië 
waar de rivieren Eufraat en Tigris uitmon-
den in de Perzische Golf. Dit speci"eke 
gebied en het Oude Egypte waren de bron-
gebieden van de oudste beschavingen. Het 
oudste volk in het zuiden waren de Sumeri-
ers die hier vanaf ongeveer 3500 voor Chris-
tus waren gevestigd. Dezelfde datering als 
de eerste dynastie in het Oude Egypte. De 
Sumeriërs vonden de oudste vorm van het 
schri# uit; een schri# bestaande uit picto-
grammen waaruit later het spijkerschri# is 

Afbeelding 5. Qadesh (Oude Egypte) en Ishtar of Inanna (Oude Mesopotamië)

de Egyptische god van de vruchtbaarheid: 
‘Min’. In a!eelding 5 is aan de rechterkant 
een deel van de stele van Qadesh afgebeeld 
met links van haar de god Min (met erectie) 
en rechts de god Reshep. Qadesh wordt ge-
zien als directe afstammeling van de moe-
dergodin Hathor vanwege de haardracht, 
koeienhorens en zonneschijf (a!eelding 5). 
Zij vertoont een opvallende gelijkenis met 

Afbeelding 4. Sterrenbeeld Leeuw

Afbeelding 6. Tweestromenland
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ontwikkeld. De oudste kleitabletten van de 
Sumeriërs waren in pictogramvorm en be-
vatten in de meeste gevallen opsommingen 
van handelswaar en getallen. 
Zij gebruikten een 60-tallig talstelsel waar-
uit onze 60 minuten in een uur en 24 uur in 
een dag is ontstaan. De cirkel werd toen al 
verdeeld in 360 graden. De latere Babyloni-
sche astronomen (vanaf 1830 v.Chr.) deden 
al voorspellingen van eclipsen en zonsver-
duisteringen waarbij alles werd opgetekend 
op kleitabletten. Niet voor niets wordt wel 
gezegd dat in dit deel van de wereld de wieg 
stond van de oudste beschavingen. Bescha-
vingen die min of meer uit het ‘niets’ plotse-
ling op een zeer hoog niveau opdoken. Een 
doorn in het oog van de Engelse autodidact 
Charles Robert Darwin (1809-1882), de 
grondlegger van de latere evolutietheorie. 

Op nagenoeg hetzelfde moment kwamen op 
twee plaatsen plotseling twee gelijkwaardige 
hoogstaande beschavingen met bijzondere 
raakvlakken tot stand. Zowel in Mesopota-
mië als in het Oude Egypte is er echter sprake 
van een nóg oudere beschaving stammend 
uit het tijdperk van de Leeuw rond 10.500 
voor Christus. Dit wordt echter nog steeds 
bestempeld als een controversiële theorie 
vanwege de ‘vastgestelde’ tijdrekening uit 
de Bijbel en de Koran.  
Twee hoogstaande beschavingen aangekon-
digd door middel van de komst op Aarde 
van een gelijksoortige moedergodin die op 
dezelfde wijze werd aanbeden en vereerd. 
Via de beeltenis van de Leeuw. Ishtar/In-

anna werd aanbeden als de brenger van le-
venskracht maar had ook een donkere zijde. 
Ze bezat tevens de kracht om levenskracht te 
ontnemen, zowel bij dieren als bij mensen. 

Behalve symbool was de leeuw in Mesopo-
tamië ook een bestaand fysiek wezen. Deze 
zogenaamde Aziatische of Perzische leeuw 
komt nog steeds voor en is een ondersoort 
van de leeuw (Panthera Leo: groot roofdier 
uit de familie der katachtigen). Ze zijn iets 
minder groot, hebben een huidplooi mid-
den over de buik en de manen van de man-
nelijke soort zijn kleiner. Het leefgebied van 
de Perzische leeuw strekte zich in het begin 
van onze jaartelling uit van Griekenland via 
Turkije, Syrië, Irak, Iran en Pakistan tot in 
net noorden van India. Momenteel leven 
er nog enkele honderden van deze soort in 
het wild in het noordwesten van India. Deze 
Perzische leeuw is de leeuwensoort waaraan 
wordt gerefereerd in de Bijbel [6] en in ver-
schillende oudere teksten en a!eeldingen 
uit het Nabije en Midden-Oosten.     

De s!nx
Ishtar/Inanna werd vereerd als godin in 
mensengedaante staande op twee leeuwen. 
Een mensengedaante met de klauwen van 
een roofvogel (a!eelding 5). Goden werden 
vaak verantwoordelijk geacht voor bepaalde 
natuurfenomenen en daarmee vereenzel-
vigd. Om goden toch te kunnen a!eelden en 
te eren kregen ze vaak een mensengestalte. 
In het Oude Egypte werden de goden vaak 
afgebeeld met een mensenlichaam en het 

hoofd van een dier zoals bijvoorbeeld een 
leeuw of leeuwin (Sekhmet en Tefnut), ibis 
($oth), krokodil (Ammut), havik (Ra) of 
jakhals (Anubis). In Mesopotamië werden 
goden afgebeeld als gevleugelde dieren met 
een mensenhoofd en in de meeste gevallen 
betrof het hier het lichaam van de Leeuw 
of de Stier. De Mesopotamische s"nx als 
gevleugeld mythisch wezen (a!eelding 8). 
Al dan niet met het hoofd van een Mesopo-
tamische koning om zodoende de goden te 
respecteren en eren via de zittende koning 
aan wie goddelijke macht werd toegedicht. 
De koning als uitverkorene van de goden 
en ‘poort’ naar de godenwereld. Een wereld 
waarin de goden de functie van ‘allerhoog-
ste koning’ vervullen4. 

Afbeelding 7. De Leeuw van Babylon (Ishtar Poort Babylon)

‘De Mesopotamische en Egyptische s!nx 
met het lichaam van de Leeuw

is een uiting van respect en eerbied 
voor de goden door middel van 

de koning aan wie goddelijke macht 
werd toegedicht.’

In de Mesopotamische en Oud Griekse cul-
tuur werden de s"nxen, in tegenstelling tot 
het Oude Egypte, afgebeeld met vleugels. 
In de Griekse mythologie komt de s"nx 
met het lichaam van de Leeuw voor in de 
Oedipus-mythe [5]. Zij was van het vrou-
welijke geslacht en voorzien van vleugels 
(a!eelding 9). 
In a!eelding 9 is de ontmoeting tussen Oe-
dipus – het aardse – en de s"nx – het godde-
lijke – weergegeven. De vleugels staan hier 
symbool voor het vermogen om zich tussen 
Hemel en Aarde te kunnen bewegen. Net als 
bij engelen in verschillende religies, optre-
dend als de boodschappers van God(en).
De Aziatische s"nx (India, Sri Lanka, $ai-
land) was niet gevleugeld en werd veelal ge-
bruikt als waker of wachter bij tempels en 
stadspoorten [7].

Van alle Egyptenaren stond ook hier de fa-
rao of koning het dichtst bij de goden en lag 
het daarom voor de hand de goden te eren 
door middel van een mythisch wezen dat we 
kennen als de Egyptische s"nx. De koning 
met het lichaam van de Leeuw als ultiem 
eerbetoon aan de goden. De grote s"nx van 
Gizeh is dus eigenlijk geen verminking van 
een leeuwenbeeld maar een respectvolle 
aanpassing. Oorspronkelijk uitgehouwen 
als Leeuw in het tijdperk van de Leeuw en 
later aangepast door de Oude Egyptenaren 

Afbeelding 8. 
De Mesopotamische s!nx

Afbeelding 9.  
Oedipus en de s!nx - Gustave Moreau (1864)
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ter verering van de goden. Duizenden ja-
ren nadat de oorspronkelijke sculptuur van 
de Leeuw werd opgericht. Aan de voorkant 
van de s"nx - op borsthoogte - bevindt zich 
een uitstulping die het hart van de Leeuw 
voorstelt en overeenkomt met de helderste 
ster Regulus (Alpha Leonis) in het sterren-
beeld Leeuw. De uitstulping komt overeen 
met de positie van Regulus in dit sterren-
beeld (a!eelding 4). 

Waarschijnlijk is er geen gelijkenis tussen 
de s"nx en een farao uit die tijd, maar staat 
het hoofd symbool voor elke farao of ko-
ning die voor de gewone Egyptenaren de 
kortste weg vormde naar de zo belangrijke 
en onbereikbare godenwereld. De s"nx van 
Gizeh diende daarmee als voorbeeld voor 
alle andere en latere s"nxen in het Oude 
Egypte (a!eelding 10). Een archeologisch 
domino-e%ect. 

Tot op de dag van vandaag hee# men dan 
ook niet kunnen achterhalen welke farao als 
voorbeeld diende voor de s"nx van Gizeh. 
De term ‘Leeuwenkoning’ is in dit geval 
beter op zijn plaats omdat de koningen of 
farao’s uit alle Oud Egyptische dynastieën 
symbool stonden voor dit gezicht dat een 
serene rust uitstraalt.

‘Bij oude beschavingen bestond het gewone 
dagelijkse leven veelal uit het vereren van

Goden en het dienen van Koningen. 
Alleen Koningen en hogepriesters mochten 

zo nu en dan ‘de hemel even aanraken’. 

Goed beschouwd is er sindsdien niet eens 
zoveel veranderd’
Het grootste levensdoel van de Egyptische 
farao’s was het gunstig stemmen van de go-
den tijdens het verblijf op Aarde zodat men 
bij het overgaan naar de volgende wereld 

verzekerd was van een rijk en gelukkig leven. 
Eigenlijk gold dat voor iedere Egyptenaar 
maar niet iedereen was in de gelegenheid 
om daaraan te voldoen. Zelfs het bezoeken 
van, de aan de goden gewijde tempels, was 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Geld 
en macht speelde toen ook al een grote rol.
In elke oude beschaving draaide het bestaan 
op Aarde voornamelijk om het vereren van 
goden en het dienen van koningen. Op dat 
gebied is er niet eens zoveel veranderd. 

Goden en Koningen
In Mesopotamië werd de koning ‘verbon-
den’ aan de godenwereld door het lichaam 
van de Leeuw te voorzien van het hoofd van 
de betre%ende koning. Met weer de Leeuw 
als verbindende factor. 
In het Oude Egypte daarentegen werden 
de koningen of farao’s afgebeeld met kro-
nen waarvan de Nemes – of koninklijke 

blauw gestreepte – hoofddoek de belang-
rijkste was. Elke farao werd afgebeeld met 
deze hoofddoek wat eigenlijk geen echte 
kroon was, maar een doek die vaak een an-
dere kroon en de achterkant van het hoofd 
bedekte. Twee delen van deze doek hin-
gen langs de oren aan de voorkant van de 
schouders naar beneden. Aan de achterkant 
was de doek met het haar samengebonden 
in een vlecht voorzien van gouden ringen. 
Het dodenmasker van de farao was altijd 
een Nemes hoofddoek waarbij het aantal 
gouden ringen van de vlecht overeen komt 
met de bereikte lee#ijd van de farao [8]. Ook 
bij stenen sculpturen waren deze ringen 
duidelijk in reliëf waarneembaar.
Een mooi voorbeeld hiervan is het gouden 
dodenmasker van Tut-Ankh-Amon met de 
Nemes hoofddoek van goud en de diep-
blauwe halfedelsteen lapis lazulli. De vlecht 
van dit dodenmasker telt 19 gouden ringen 

wat overeenkomt met de bereikte lee#ijd 
van Tut-Ankh-Amon in levens- of zonne-
jaren. Het goud in het dodenmasker staat 
symbool voor de Zon en het leven, maar 
lapis lazuli werd gezien als een heilige steen 
met magische krachten die werd meegege-
ven in het graf van een farao om de overle-
dene te vergezellen in het leven na de dood. 
Deze steen werd daarom ‘hemelse steen’ 
genoemd. Een diepblauwe ‘sterrenkaart’ als 
wegwijzer voor de ziel van de overledene. 

Het dodenmasker van een farao was altijd 
de Nemes hoofddoek gecombineerd met 
de mythische Uraeuscobra die macht en 
heerschappij over de vruchtbaarheid en 
welvaart van het land symboliseerde. De 
Nemes hoofddoek gaf de goddelijke status 
van de farao aan waarbij de doek de ma-
nen van de Leeuw moesten uitbeelden. Het 
dodenmasker voor zijn laatste reis met de 

Nemes hoofddoek als uiting van respect en 
om de goden gunstig te stemmen. De ver-
binding met de godenwereld door middel 
van de Leeuw, net als in Mesopotamië.  

De sculpturen van farao’s in het Oude Egyp-
te waren overigens altijd voorzien van de 
Nemes hoofddoek of ‘leeuwenkap’ (a!eel-
ding 11) om de goddelijke status aan te ge-
ven. ‘Koning naast God’ en daar zat verder 
niets tussen. De farao als ‘half mens - half 
leeuw’ tijdens zijn aardse bestaan en tijdens 
zijn laatste reis naar het hiernamaals. Een 
reis naar een onbekende (goden)wereld zo-
als dat ook nu nog steeds geldt.   

Vaak waren de a!eeldingen en sculpturen 
van de farao voorzien van een zogenaamde 
‘valse baard’ zoals a!eelding 12 laat zien 
bij één van de grafdeksels van Tut-Ankh-
Amon. De onderkant van deze baard is in 

Afbeelding 10. De Egyptische s!nx
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de meeste gevallen gekruld en hee# een an-
dere tekening. Dat komt omdat dit een deel 
van de staart van de Leeuw moet voorstel-
len met aan de onderkant de karakteristieke 
pluim. De farao met leeuwenkap en leeu-
wenstaart als uitverkorene van de goden.

Ook de gewone Egyptenaren zonder status 
of rijkdommen eerden de goden via hun 
farao. Ook zij waren sterfelijk en wilden 
een beter leven in het hiernamaals. Gingen 
zij zover dat ze de leeuwenkap van de fa-
rao imiteerden door middel van hun haar-
dracht? (a!eelding 13). 

Vanwege het gebrek aan nauwkeurige in-
formatie in de vorm van oude geschri#en 
blij# het spirituele leven van oude bescha-
vingen een lastig onderwerp. Er zijn echter 
meer dan voldoende aanwijzingen om aan 
te nemen dat het sterrenteken Leeuw hier 
een belangrijke rol speelde. Er zijn meer 
dan genoeg bewijzen om aan te tonen dat 
de Leeuw een directe connectie was met de 
goden al dan niet in de vorm van de s"nx. 

Waren de ‘goden’ in het verleden daadwer-
kelijk op Aarde [9], waren we het zelf of was 
er contact met de goden via een orakel? De 
benaming goden is altijd een zwaar beladen 
begrip geweest en misschien moeten we dat 
in deze context maar eens vervangen door 
‘anderen’.  Hoe dan ook is de laatste mense-
lijke beschaving ‘geboren’ in het gebied dat 
we kennen als Mesopotamië en het Oude 
Egypte in een periode van meer dan 12.000 
jaar geleden. Beschavingen waarbij het con-
tact met de ‘anderen’ in het teken stond van 
de Leeuw. Zowel letterlijk als "guurlijk. La-
ten we de rollen eens omdraaien en iedere 
wetenschapper uitdagen om aan te tonen 
dat dit niet zo was. Tot dan is onze huidige 
beschaving gebaseerd op de erfenis van de 
Mesopotamische en de Egyptische Leeuw.

“De Eerste Richtlijn gee" duidelijk aan 
dat er geen inmenging mag 

plaatsvinden in de interne ontwikkeling 
van een buitenaardse beschaving” 

(lees: ‘de aardse beschaving’)
–Appèl:

Na een jaar van politieke onrust en veel 
ne-gatief nieuws uit Egypte draag ik dit 
arti-kel op aan iedereen die de Oud 
Egyptische cultuur een warm hart 
toedraagt. Aan alle Egyptenaren die het 
beste met hun land en 

rijke cultuur voor hebben. Laten we er in 
godsnaam voor zorgen dat deze bijzondere 
erfenis nooit verloren gaat. Het is het meest 
kostbare wat we bezitten omdat alle huidige 
beschavingen hun oorsprong vinden in dit deel 
van de wereld. Aan het einde van dit jaar 
daarom een oproep aan iedereen om dit nooit te 
vergeten en het ware Egyptische volk en hun 
cultuur te steunen door middel van positieve 
gedachten die nog altijd sneller kunnen reizen 
dan het licht. Een eerbetoon aan alle mannen en 
vrouwen die onderzoek doen met betrekking tot 
oude culturen over de gehele wereld maar nu 
even Egypte in het bijzonder. Blijf het positieve 
uitdragen. De Oud Egyptische cultuur is – net 
als alle andere oude culturen op Aarde – 
namelijk van ons allemaal.  ϒ

Willem Witteveen, auteur van ‘De Grote 
Piramide van Gizeh als monument van de 
schepping’ (Frontier Publishing - 2012  
www.willemwitteveen.blogspot.nl ) 

NOTEN:
1.  Genesis: schepping van de wereld door God als begin 

van de Hebreeuwse Bijbel ca. 4046 v.Chr.,
2.  Boek: ‘De Grote Piramide van Gizeh als monument van 

de schepping’ - Willem Witteveen -  Frontier Publishing 
(2012).

3.  Een latere gereconstrueerde Ishtar Poort (ca. 575 BC) 
bevindt zich momenteel in Berlijn (Pergamonmu-
seum), 

4.  Oude Testament: ‘God als allerhoogste koning van de 
ganse wereld’,

5.  Oud Griekse Mythe over de ontmoeting van Oedipus 
met de s!nx,

6.  Bijbelboek Daniël: deel 1, hoofdstuk 6 - ‘Daniël in de 
leeuwenkuil’,

7.  Artikel:  ‘De s!nx in India’ - Liesbeth Bennink - Frontier 
Magazine 116 (september-oktober 2013),

8.  Artikel: ‘De kronen van de farao’s’ - Willem Witteveen - 
Frontier Magazine 112 (januari-februari 2013),

9.  Boek: ‘De 12e planeet’ - Zecharia Sitchin - Uitgeverij 
Globaal (2000),

10.  Film: ‘Star Trek: Into Darkness (2013)’ 

(boven) Afbeelding 11. De ‘leeuwenkap’   (onder) Afbeelding 12. Half Mens - half Leeuw

Afbeelding 13. Egyptische vrouw 
tijdens het Oude Rijk (2639-2216 
v.Chr.)

Willem Witteveen





