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Hattusili en Puduhepa, een ideaal echtpaar?

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van bijzonder hoogleraar in de Hettitologie

aan de Universiteit van Amsterdam
op vrijdag 21 maart 2003

door

Johan de Roos



‘Waer werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter wereld oit gevonden?
Twee zielen gloënde aan een gesmeed,
Of vast geschakelt en verbonden
In lief en leedt.’



Dames en Heren,

Een ieder die mijn leeropdracht goed heeft gelezen, begrijpt dat het vanmiddag niet
kan gaan over het echtpaar waar Joost van den Vondel op doelt in zijn Gijsbrecht van
Aemstel, een stuk dat speelt aan het eind van de dertiende eeuw na Christus. De vers-
regels zouden echter ook van toepassing kunnen zijn op een echtpaar uit de dertien-
de eeuw vóór Christus, namelijk Hattusili III en Puduhepa. Dankzij vele met Hetti-
tisch of Akkadisch beschreven kleitabletten zijn wij goed ingelicht over het wel en
wee van deze in alle opzichten zeer actieve Hettitische koning en koningin.

Maar voordat u rechtop gaat zitten om maar niets te missen van de veelzijdige
lotgevallen van beiden, wil ik u waarschuwen. Deze oratie is niet volgens de regels
van de klassieke redenaarskunst opgebouwd en evenmin beschik ik zelf over de
technieken om onwaarheden als waarheden bij de toehoorders ingang te doen vin-
den. Maar, om met Cicero te spreken: ‘stamelende wijsheid is even ontoereikend
als welsprekende leeghoofdigheid’. Door slechts beperkt gebruik te maken van
kunstmiddelen en geen strakke indeling te volgen, komen we dichtbij een Plato-
nisch ideaal waarin de rede een samenstel van delen is die een organische eenheid
vormen en waarbij rekening wordt gehouden met de menselijke natuur van de toe-
hoorders.1 En om u attentum,docilem et benevolum te maken, of, met andere woorden,
aandachtig, als was in de handen en gunstig gestemd, geef ik u eerst een korte inlei-
ding.2

De Hettieten leefden van 2000 – 1180 v. Chr. in Anatolië, het huidige Turkije.
Zij spraken de oudste ons bekende Indo-Europese taal en kenden twee soorten
schrift: het uit Mesopotamië overgenomen spijkerschrift en een hiërogliefenschrift,
dat op natuursteen voorkomt, wanneer in de steen inscripties zijn gebeiteld in het
Luwisch, een aan Hettitisch nauw verwante taal. Op zegels treffen we beide schrift-
soorten gelijktijdig aan, wanneer in cirkels rondom de in hiërogliefen geschreven ti-
tels en namen van koningen, koninginnen en functionarissen, in spijkerschrift naam
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en afstamming van de koning en koningin worden geschreven. Sinds 1907 worden
wij door de vondst van tienduizenden stukken en stukjes kleitablet door de Hettie-
ten zelf ingelicht over hun activiteiten en hun geschiedenis. Aanvankelijk vormden
de opgravingen in Hattusa, bij het moderne dorp Boghazkale, zo’n 150 km ten oos-
ten van Ankara, de enige bron voor de kleitabletten, maar de laatste twintig jaar zijn
daar drie plaatsen bijgekomen: Masat en zeer recent Kusakle en Ortaköy. De laatst
genoemde plaats heeft al zo’n 3200 tabletten opgeleverd. Dankzij de archeologen
komen de filologen nog steeds meer te weten over de taal, de geschiedenis en de
godsdienst van deze Indo-Europese voorouders.

Uitgangspunt voor de bestudering van het echtpaar Hattusili en Puduhepa is de
levensbeschrijving die de koning zelf geeft tegen het einde van zijn leven, dat van ca.
1313 tot 1239 v. Chr. heeft geduurd. Hij is dus ongeveer 74 jaar oud geworden. De
tekst, die in maar liefst 14 verschillende handschriften is overgeleverd, zij het soms
zeer lacuneus, is al in 1925, met aanvullingen in 1930, door Götze gepubliceerd.3

Gaf Götze het geschrift de titel mee: Hattusilis, der Bericht über seine Thronbesteigung
nebst den Paralleltexten, al in 1935 kwam Sturtevant in zijn vertaling met het op-
schrift, The Apology of Hattusilis, een aanduiding die nog meer steun kreeg toen in
1967 Wolf de tekst vergeleek met andere verdedigingsgeschriften uit het oude Na-
bije Oosten.4 Ook de meest recente teksteditie van Otten uit 1981 draagt de titel:
Die Apologie Hattusilis des dritten.5 Maar waarop is deze titel gebaseerd? (De Hettie-
ten hebben overigens zelf nooit een naam aan een tekst meegegeven; hoogstens
wordt in een colofon soms het onderwerp aan het eind van een tekst in een enkele
zin aangeduid. Bij onze tekst is daar echter geen sprake van). Hattusili zou zich heb-
ben verdedigd voor het feit dat hij zijn neef Urhi-Tesup, die de troonsnaam Mursili
III voerde, van de troon heeft gestoten. Zeker is dat hij daar in zijn levensverhaal uit-
voerig aandacht aan besteedt. Het betreft echter slechts een belangrijke episode uit
zijn gehele loopbaan, die hij in deze grote tekst beschrijft. Met Götze kunnen wij
misschien spreken over het oudste autobiografische document uit de wereldlitera-
tuur. Een tweede reden om niet uit te gaan van een apologie, schuilt in het tijdstip
waarop Hattusili zijn tekst bekend liet maken. Houwink ten Cate heeft goede rede-
nen gegeven om aan een datering rond 1245 v. Chr. te denken, dus zes jaar voor de
dood van Hattusili, want deze stierf in 1239 v. Chr. Dat is wat laat om tegenstanders
van de staatsgreep de wind uit de zeilen te nemen. Maar de belangrijkste reden om
niet van een apologie te spreken, kunnen wij naar mijn mening uit de tekst zelf
halen. In de regels vijf tot negen zegt de koning na een formele inleiding over zijn
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afstamming: ‘Van Istars goddelijke voorzienigheid wil ik vertellen en iedereen
moet het horen. En laat in de toekomst de zoon van Zijne Majesteit, zijn kleinzoon
en verdere nakomelingen van Zijne Majesteit tegenover Istar onder de goden res-
pect betonen.’ De werkelijke reden van het ontwerpen van de tekst is dus de uit-
zonderlijke bescherming die Hattusili zijn leven lang, van zijn geboorte tot zijn
dood, van Istar heeft ondervonden. De auteur vermeldt 39 maal de phrase ‘Istar
mijn beschermvrouwe’ in zijn tekst op een totaal van 326 regels, dat wil zeggen om
de acht à negen regels. Daarnaast wordt nog tienmaal de naam Istar genoemd en
komt er achtmaal ‘de godin’ voor.

Het is zo bezien ook begrijpelijk dat alle tekstfragmenten van de vele hand-
schriften zonder uitzondering zijn gevonden in de zogenaamde Grote Tempel I in
de Hettitische hoofdstad en niet ook voor een deel in het paleis, waar het tweede
grote archief met teksten is aangetroffen. Hattusili’s tekst is in de eerste plaats een
godsdienstige tekst en daarnaast een historische, als we hem willen karakteriseren.
Dat de Hettieten een groot historisch besef hadden, is overigens onomstreden. Niet
alleen zijn zij de eersten die het genre ‘annalen’ (jaarrapporten) hebben geïntro-
duceerd, maar ook wordt in veel teksten naar vroegere gebeurtenissen verwezen.
Zo wordt in het afstammingsbericht aan het begin van onze tekst door Hattusili zelf
verwezen naar zijn 400 jaar eerder levende naamgenoot Hattusili, koning van Kus-
sar, en dat zonder het gebruik van www.Hattusili.Hatti! Van deze grote voorganger
hebben wij trouwens een schitterende, tweetalige, in het Akkadisch en Hettitisch
geschreven redevoering over, waarin hij, ziek op bed liggend in Kussar, zijn troon-
opvolger Mursili introduceert bij de verzamelde hoogwaardigheidsbekleders en
strijders. Deze tekst zit vol retorische trekjes die wij ook bij de Romeinen, 1500
jaar later, terugvinden.

Zo wijkt de auteur duidelijk af van de chronologische volgorde van de beschre-
ven gebeurtenissen. Op die manier kunnen hoogte- en dieptepunten elkaar beter
afwisselen en onderwerpen naar believen worden gerangschikt. De rede wordt ver-
der opgesierd met allerlei stijlfiguren, waardoor het gesprokene op een natuurlijke,
overtuigende wijze ingang vindt bij de toehoorders.

De retorische stijlmiddelen die Hattusili toepast, zijn onder andere vergelijkin-
gen en metaforen, retorische vragen, het gebruik van de partitieve appositie en van
de directe rede. Een enkele keer treffen wij zelfs de ‘aversio’ aan wanneer Hattusili
zich afwendt van het publiek en zich direct richt tot zijn zoon Mursili. In verband
met de tijd moge ik u verder verwijzen naar een artikel van mijn hand hierover in
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het Fs. Veenhof uit 2001.6 Maar nu terug naar de autobiografie van Hattusili III.
Deze beschrijft daarin hoe hij, nadat hij na de dood van zijn vader Mursili op de
troon is gekomen, door zijn broer Muwatalli tot legeraanvoerder wordt benoemd.
Muwatalli legde de gehele infanterie en de wagenstrijders (een belangrijk legeron-
derdeel bij de Hettieten) in zijn handen en zond hem op veldtochten uit. Hattusili
veroverde een groot aantal gebieden, vooral in het Noorden, en hij werd door
Muwatalli tot koning van Hakpis benoemd. In paragraaf 9 lezen we het volgende:
‘Toen het gebeurde dat mijn broer op een gegeven moment naar het land Egypte
trok, toen leidde ik de infanterie en de wagenstrijders van genoemde landen die ik
weer bevolkt had, omlaag naar mijn broer op de veldtocht tegen Egypte. En ik
voerde het opperbevel over de infanterie en de wagenstrijders van het land Hatti,
die mij ten behoeve van mijn broer ter hand waren gesteld.’ En even verder: ‘Maar
toen ik uit Egypte terugkeerde, ging ik naar Lawazantija om aan de godin te offeren
en ik vereerde de godin. De dochter van Pentipsarri, een priester, Puduhepa ge-
heten, nam ik op voorspraak van de godin tot echtgenote. Wij waren samen en de
godin schonk ons de liefde van echtgenoot en echtgenote, en wij gaven elkaar zonen
en dochters.’ Hattusili en Puduhepa werden toen koning en koningin van Hakpis.
Wij weten niet hoe oud Puduhepa was, toen ze koningin van Hakpis werd, maar
een schatting dat ze als 15-jarig meisje uit haar geboortestad Lawazantija in het land
Kizzuwatna7 in zuidoost Anatolië is weggegaan, zal wel ongeveer met de werkelijk-
heid overeenkomen. Wij moeten ons voorstellen dat Hattusili op een goede dag,
tijdens een kort oponthoud op de terugweg van Egypte naar Hakpis, een offer wilde
brengen aan de godin Istar in haar belangrijke cultusplaats, Lawazantija. De plaatse-
lijke priester, Pentipsarri, had zijn knappe dochter Puduhepa gevraagd hem te assis-
teren, bijvoorbeeld om de kruiken met offergaven aan te reiken. Hattusili raakte
onder de indruk van haar, trad met haar in het huwelijk en vertrok na enige dagen
met zijn nieuwe bruid naar zijn paleis in Hakpis. Van groot belang voor later is het
feit dat Lawazantija in oorspronkelijk Hurritisch gebied lag, waar ook Hurritische
goden werden vereerd met Hurritische namen, zoals trouwens ook Puduhepa van-
zelfsprekend Hurritisch was. Aan het eerste deel van haar naam zou volgens Haas
een adjectief met de betekenis ‘effectief’ ten grondslag liggen.8 Het tweede deel er-
van wordt gevormd door de naam van de godin Hepa(t), de hoofdgodin van het
West-Hurritische pantheon die al in het derde millennium in het Syrische Ebla ver-
eerd werd.9 In de wetenschap dat de tocht naar Egypte eindigde met de slag bij Ka-
desh in 1275 v. Chr., kunnen wij veronderstellen dat Hattusili in dát jaar Puduhepa
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heeft meegenomen, zodat zij ongeveer in 1290 v. Chr. geboren zal zijn. Puduhepa
blijft overigens haar hele leven lang verwijzen naar haar geboorteland, wanneer zij
zich herhaaldelijk als dochter van de stad Kummanni of het land Kizzuwatna af-
ficheert. Het meest opvallend is de hiëroglifische inscriptie bij het rotsmonument
van Fraktin,10 waarop Hattusili en Puduhepa onafhankelijk van elkaar, ieder tegen-
over zijn eigen godheid staand, een plengoffer brengen. Aan de rechterkant staat
een eigen inscriptie van Puduhepa, met de tekst: ‘Puduhepa, dochter van (het land)
Kizzuwatna, geliefd bij de goden.’ Dat Hattusili niet met een meisje uit Hattusa
trouwde, maar met een allochtoon, zoals we tegenwoordig zouden zeggen, uit
Hurritisch gebied, zij het onder Hettitisch bestuur, heeft ervoor gezorgd dat de
Hurritische invloed in het Hettitische rijk op godsdienstig gebied en zeker ook de
Istar-cultus nog werd versterkt. Of Hattusili ook bewust om politieke redenen een
echtgenote van verre haalde, is moeilijk in te schatten.11 Zo zal het over 3000 jaar
ook moeilijk te verklaren zijn waarom Nederland opeens een Argentijnse als ko-
ningin kreeg. Politieke redenen zijn dáár in elk geval niet voor aan te wijzen.

Behalve in de eerder genoemde passage komt de naam Puduhepa in de autobio-
grafie nog slechts twee keer voor en wel helemaal aan het eind, waar potentiële re-
bellen worden afgeschrikt om iets tegen de nakomelingen van het echtpaar te on-
dernemen. Wel verscheen, zoals Hattusili zegt, Istar aan zijn echtgenote in een
droom, met de belofte de koning tot grote hoogte te zullen verheffen en hem altijd
te zullen steunen. Het is, gezien de grote politieke invloed die Puduhepa, zoals wij
uit vele andere teksten kunnen herleiden, heeft uitgeoefend, dan ook opvallend dat
zij verder niet genoemd wordt.

Er is nog één andere tekst van Hattusili waarin hij zijn huwelijk met Puduhepa
beschrijft en wel als volgt12: ‘Puduhepa was dienares van Istar van Lawazantija, een
dochter van Pentipsarri, priester van Istar. Haar nam ik niet op goed geluk tot echt-
genote, maar op instigatie van de godin koos ik haar. De godin wees haar mij in een
droom toe.’ Ook Puduhepa zelf maakt in haar eigen teksten melding van haar door
de zonnegodin van Arinna (= Hepat) – koningin van hemel en aarde – gegeven hu-
welijk met Hattusili : ‘Ik, Puduhepa, ben van oudsher uw dienaar, een kalf uit uw
stal, een hoeksteen van uw fundering. U, mijn Vrouwe, nam mij op en Hattusili, aan
wie U mij uithuwelijkte, ook hij was door het lot bestemd voor de Stormgod van
Nerik, Uw geliefde zoon.’13

Dat Hattusili overigens ook al vóór zijn huwelijk met vrouwen had kennis ge-
maakt, ondanks zijn veelvuldig gemelde zwakke gezondheid, blijkt uit een opmer-
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king van Puduhepa in een brief aan een buitenlandse vorst die met broeder wordt
aangesproken, hetgeen op gelijkwaardigheid duidt. Hoewel volgens Hagenbuchner
in 1989 de adressant nog niet met zekerheid is vast te stellen, is dat niet van belang
voor Puduhepa’s opmerkelijke constatering: ‘Toen ik toentertijd in mijn huis aan-
kwam, toen deden de koningsdochters die ik in het huis aantrof, onder mijn handen
kinderen het licht zien en die voedde ik ook op. En die kinderen die ik al geboren
aantrof, die heb ik opgevoed en ik maakte ze tot officieren.’14 Van de eigen kinderen
die het echtpaar kreeg kennen wij in elk geval de namen van twee zoons: Nerikkaili
en Tuthalia. Vijf van hun dochters werden aan buitenlandse vorsten uitgehuwelijkt:
in Amurru, Egypte (2x), Isuwa en Babylon. Uiteraard waren deze huwelijken van
groot belang voor de internationale politiek, want daardoor verkreeg of behield het
Hettitische koninkrijk indirect invloed in de meeste andere toen belangrijke ko-
ninkrijken. En als een beschadigde passage juist is aangevuld,15 hebben de twee eer-
der genoemde zoons prinsessen uit Babylon en Amurru laten komen voor huwelij-
ken die gearrangeerd waren door Puduhepa zelf zoals zij vertelt in KUB 21.38. Wat
Hattusili op dit punt heeft betekend, laat de steeds sterker wordende koningin ge-
heel weg uit haar correspondentie, zoals ook Hattusili op zijn beurt Puduhepa min-
der vaak noemt dan waarschijnlijk gerechtvaardigd zou zijn. Maar verwachten wij
dan ook niet te veel van uitingen van persoonlijke aard en beoordelingen van indivi-
duen in de officiële teksten die ons overgeleverd zijn? Wat zouden wij graag karak-
teriseringen van personen lezen, met bijvoeglijke naamwoorden als: de onkreuk-
bare, intelligente, sluwe, betrouwbare, humeurige, aardige of gevoelige mijnheer
of mevrouw X of Y. Wij kunnen uit de teksten wel concluderen dat wij een derge-
lijk moreel oordeel over een bepaald individu zouden kunnen vellen, maar dat is
dan ons oordeel. Alleen het predikaat ‘ziekelijk’ komt direct uit teksten van en over
Hattusili naar voren. De latere koning werd als jongetje al onder bescherming van
Istar gesteld omdat hij, zoals hij zelf zegt, een zwakke gezondheid had.16 ‘Istar, mijn
beschermvrouwe stuurde aan Mursili, mijn vader, in een droom Muwatalli, mijn
broer, (en liet hem zeggen): Voor Hattusili zijn de jaren kort, hij zal niet lang leven,
laat hem dan aan mij over en laat hem priester van mij zijn, dan zal hij in leven blij-
ven.’ Wanneer wij bedenken dat Hattusili ongeveer 74 jaar oud is geworden, dan
kunnen wij concluderen dat zijn priesterschap hem inderdaad van nut is geweest.
Of hebben daar ook de vele orakels, gebeden en geloften van Puduhepa soms aan
bijgedragen? Er is vaak gezegd dat Puduhepa er politiek belang bij had dat haar echt-
genoot, tenslotte toch een usurpator die zijn neef Urhi-Tesup na een burgeroorlog
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van de troon heeft gestoten, lang zou blijven leven. Zo kon zij haar eigen positie ook
veiligstellen. Gelukkig wordt een enkele keer – en ik wil mij graag bij Darga aan-
sluiten – de mogelijkheid geopperd, dat ook gewone menselijke liefde een rol kan
hebben gespeeld bij de veelvuldige verzoeken van Puduhepa aan verschillende go-
den om gezondheid en een lang leven voor haar echtgenoot, ook al gaat haar con-
clusie ‘Beloved and respected by her husband Hattusili, Puduhepa was no doubt a
loyal wife’, naar moderne maatstaven misschien wat ver.17 Juist is ongetwijfeld
Darga’s opvatting dat Puduhepa altijd leefde onder de dreiging haar echtgenoot te
zullen verliezen.18

Maar waren de ziekten van Hattusili, die wij uit vele teksten kennen wel zo le-
vensbedreigend? Naar de aangetaste lichaamsdelen te oordelen zeker niet. Maar de
door Hattusili veelvuldig geuitte klachten en zijn gevoel dat hij door een ziektende-
mon geteisterd werd, zoals hij geciteerd wordt in een brief uit Egypte,19 wijzen wel
op een zwakke gezondheid. Hattusili spreekt over een demon naar aanleiding van
zijn ernstige oogklachten, die zowel in vele Hettitische gelofte- en droomteksten,20

in een Hettitische orakeltekst,21 alsook in drie brieven uit Egypte van Ramses aan
Hattusili onderwerp van bespreking zijn.22 Veel van de geloften betreffen één oog,
andere beide ogen van de koning, zodat het beloofde voorwerp soms een paar ogen
van lapis lazuli is of een paar zilveren ogen dat aan een god of godin beloofd wordt.
Met de komst van de arts Pareamahu en de bezweringspriester Leja uit Egypte was
er kans op genezing van de staar, het losgelaten netvlies, de ‘hete ogen’ en andere
problemen van de Hettitische koning. Egypte bij uitstek was bekend om zijn oogart-
sen, van wie wij er acht uit het Oude Rijk bij name kennen. Zij waren in drie rangen
ingedeeld, namelijk in die van oogarts, oogarts van het paleis en leider van de oog-
artsen van het paleis.23 De zending kruiden en zalfjes die Hattusili ontving, was on-
getwijfeld gebaseerd op vele recepten, zoals wij die tot een aantal van 95 kennen uit
de Papyrus Ebers. Helaas kunnen wij niet nagaan over hoeveel jaar de correspon-
dentie met Egypte zich heeft uitgestrekt. Wel kunnen wij veronderstellen dat
Hattusili al in zijn eerste jaar als koning (= Ramses’ twaalfde jaar) de brief NBC
3934 uit Egypte heeft ontvangen. Edel heeft echter in zijn recente complete uitgave
van de correspondentie tussen Egypte en Hatti ook de mogelijkheid geopperd dat
de brief negen jaar later te dateren is: in het 21ste jaar van Ramses’ regering.24

Naast de oogproblemen kennen wij uit de gelofteteksten nog de volgende
lichaamsdelen van Hattusili die reparatie behoefden. In elk geval had hij last van zijn
knieën, zoals wij uit een droom van de koningin kunnen opmaken.25 Daarnaast had
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hij last van ‘hete voeten’, waardoor hij de uitnodiging van Ramses om naar Egypte
te komen, moest laten schieten. De tekst van een korte gelofte die Puduhepa in op-
dracht van een onbekende moest doen, luidt als volgt26 (ik zal eerst het Hettitisch
lezen, dan kunt u zelf de vertaling controleren):

17. Ù-TUM SAL.LUGAL za-as-hi-ia-wa-mu ku-is-ki me-mi-is-ki-iz-zi
18. A-NA D NIN.GAL-wa-za-kan kis-an ma-al-di ma-a-an-wa A-NA D UTU-SI
19. e-ni ¤Z¤ SA GIR.MES – SU nu-un-tar-as SIG5-zi nu-wa A-NA DNIN.GAL
20. tal-la-an GUSKIN NA4ZA.GÌN GAR RA i-ia-mi tal-la-an da-pí-an
21. nu A-NA KUR URUMi- iz-ri INIM-an a-sa-an-ta-an up-pi-an-zi.

en dat is in het Nederlands:

17. Droom van de koningin. In een droom zei iemand tegen mij:
18. ‘Doe aan Ningal de volgende gelofte: “Wanneer bij Zijne Majesteit
19. dat branden van zijn voeten snel geneest, dan zal ik voor Ningal
20. een gouden talla ingelegd met lapis lazuli maken. Een hele talla,
21. en men zal aan het land Egypte een waar bericht sturen.”’

(einde vertaling).

Verder doet Puduhepa ook éénmaal een gelofte ten behoeve van de neus van haar
echtgenoot27 en tweemaal voor ‘de ziekte van dit jaar’.28 Tenslotte zien wij in een
ongepubliceerde tekst een oorziekte optreden. Naast de geloften voor specifieke
ziekten zijn er talloze overgeleverd waarin Puduhepa hulp vraagt voor het leven van
de koning, voor zijn welzijn en zijn algehele gezondheid, voor het honderd jaar le-
ven van de koning, voor bijstand tegen ziekte, voor het niet toelaten van het kwalijk
sterven van de koning en de legers, voor lange jaren voor de koning en zelfs, heel
aardig, de wens dat de dokter maar een zachte hand mag hebben. Tweemaal zien wij
de wens dat de koning en de koningin zullen blijven leven. Gelukkig hebben wij ook
één gelofte van Hattusili ten behoeve van het leven van zijn echtgenote. Dat Hattu-
sili zich daarnaast éénmaal voor zijn eigen welzijn tot de goden richt, lijkt naast de
tientallen door Puduhepa uitgesproken wensen een haast overbodige zaak. Maar,
zoals eerder gezegd, hebben de geloften en gebeden hun doel niet gemist, ook al
zijn er naast doktoren uit Egypte ook doktoren uit Babylon aan te pas gekomen om
hun heilzame werk te doen. Ook daaruit zien we weer dat de Hettieten zich in die
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tijd gelijkwaardig aan andere grootmachten op het wereldtoneel bewogen.Vóór
deze excurs over ziekten heb ik verteld dat ik de autobiografie als leidraad heb ge-
bruikt voor deze oratie. Kernpunten daarin zijn voor Hattusili, naast zijn huwelijk
met Puduhepa, zijn strijd tegen Urhi-Tesup en diens aanhang om zelf koning te
kunnen worden en het verzekeren van zijn opvolging door zijn zoon Tuthalia, hoe-
wel de oudste zoon Nerikkaili daar in feite aanspraak op had kunnen maken.

Nationaal waren en bleven er voldoende potentiële dreigingen, vooral in het
Noorden en Westen. Het Zuiden werd tijdelijk rustig gehouden, althans gedeelte-
lijk, doordat Hattusili de zoon van zijn broer Muwatalli, Kurunta, tot koning be-
noemde van de belangrijke stadstaat Tarhuntassa, zoals ook in de autobiografie staat
vermeld. Deze Kurunta zou trouwens na Hattusili’s dood een groot probleem gaan
vormen voor de nieuwe koning Tuthalia. Twee korte zinnen in de autobiografie die
in vertaling luiden:29 ‘Al wat vijandig was, dat overwon ik, gebied na gebied voegde
ik aan de Hatti-landen toe. Zij die vijanden waren geweest ten tijde van mijn vaders
en grootvaders, sloten vrede met mij’, doen niet helemaal recht aan de problemen
die Hattusili in het Westen het hoofd heeft moeten bieden. Ik wil daar in het kort
iets over zeggen, omdat in dit verband de koning van Ahhijawa in teksten genoemd
wordt en wij nog steeds niet met zekerheid kunnen zeggen waar dit Ahhijawa zich
bevond.

Al 80 jaar geleden waren er geleerden die hier het woordΑχαιο� (= Grieken)
in zagen, en ook nu zijn er nog steeds vóór- en tegenstanders van het idee dat de
Grieken zo in de Hettitische geschiedenis een rol speelden. Alleen nieuwe gegevens
zouden ons verder kunnen helpen en daarom is het interessant te kunnen zeggen dat
er in de recent ontdekte stad Sapinuwa, zo’n 30 kilometer van Hattusa, meer dan
3000 teksten zijn gevonden, waarin op enkele plaatsen het land Ahhijawa schijnt te
worden genoemd. Slechts na publicatie van deze teksten zal het misschien mogelijk
zijn hier meer duidelijkheid over te geven. Hattusili deed in elk geval een beroep op
de koning van Ahhijawa om zijn onderdaan Pijamaradu te laten stoppen met het
doen van invallen in het Hettitische kustgebied. Het bleef echter onrustig in het
Westen en Zuidwesten, ook al ging Hattusili er persoonlijk heen. Het is interessant
te zien hoe ook Puduhepa in dergelijke omstandigheden actief was. Wij hebben een
gelofte van haar waarin zij een gelofte doet aan de zee.30 Omdat Pijamaradu met
name genoemd wordt, weten wij zeker dat de gelofte in deze tijd te dateren is. De
koningin bevindt zich op dat moment niet in Hattusa, maar doet de gelofte in de
stad Izzija, die mogelijk gelegen was in Kizzuwatna, het geboorteland van Puduhepa.
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Haar gelofte luidt als volgt: ‘Toen de koningin in de stad Izzija zich tot de zee wend-
de, deed de koningin aan de zee de volgende gelofte: “Als gij, o zee, mijn heer bij de
goden [ ] en gij Pijamaradu voor mij [ ] terwijl hij mij niet zal ontsnappen [ ] het
offer dat men zal geven.”’ Verder is de tekst te beschadigd om een vertaling te kun-
nen geven. Op hetzelfde tablet komt de naam Pijamaradu nog eens voor en dan
wordt aan een god van Kummanni een gouden vogel en een gouden termijn beloofd
als de godheid Pijamaradu zal weten te grijpen. Van de tientallen die wij over heb-
ben, is dit de enige gelofte die tot de zee gericht wordt en dan nog wel vanuit het
vrij oostelijk gelegen Kizzuwatna. Als wij ons realiseren dat Pijamaradu voorname-
lijk in het Westen opereerde, maar wel steeds over zee wist te ontkomen, kunnen
wij concluderen dat Puduhepa de zee ziet als degene die Pijamaradu te gronde zou
kunnen richten, ook al speelt zich dat op grote afstand af.

Het is nu niet het moment de nationale politiek verder te bespreken, maar van
groot belang is ook de internationale politieke situatie in de laatste vijftien jaar van
Hattusili’s regering. Mede omdat Puduhepa daarin een grote rol speelde. En hoe be-
ter de internationale relaties waren, des te meer was er gelegenheid om de interne
toestand zo stabiel mogelijk te krijgen of te houden. In dat opzicht waren Egypte en
Babylon, maar ook koninkrijken in het huidige Syrië, van het grootste belang. Ik heb
u al verteld dat ons echtpaar vijf kinderen uithuwelijkte aan deze koningen en dat er
hoogstwaarschijnlijk koningsdochters uit Babylon en Amurru naar Hatti kwamen
voor een huwelijk met twee zoons. Op die manier werd er ook indirect vrede be-
reikt met Amurru, Isuwa, Babylon en Egypte, waardoor ook het invloedrijker wor-
dende Assyrië op afstand werd gehouden. Van alle overeenkomsten is het eeuwig-
durend vredesverdrag met Egypte in 1259 v. Chr. het indrukwekkendst. Pikant
detail hierbij is dat de Hettitische koning Urhi-Tesup na zijn verdrijving door Hat-
tusili naar Egypte was gevlucht. Graag noem ik in dit verband mijn leermeester
Houwink ten Cate die de lotgevallen van Urhi-Tesup in extenso beschreven heeft31

en nog zal beschrijven. Na uitvoerig diplomatiek overleg tussen beide staten werd
het verdrag op twee zilveren platen in het Akkadisch, de internationale taal, uitge-
schreven.32 De rol die Puduhepa hierbij speelde, is indrukwekkend.

Niet alleen correspondeert de Egyptische farao met de Hettitische koningin af-
zonderlijk, maar het beste bewijs van de invloed van Puduhepa komt tot uiting in de
zegeling op het verdrag, waarbij Puduhepa op één zegel verschijnt met haar echtge-
noot, in een scène waarin zij omarmd wordt door de zonnegodin van Arinna en
Hattusili door de Stormgod van Hatti.33 Nog duidelijker is haar invloed bij het hu-
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welijk van één van hun dochters met Ramses II dat ongeveer dertien jaar na het vre-
desverdrag werd gesloten in 1246 v. Chr. Een deel van de correspondentie werd
door Puduhepa zelfstandig gevoerd, zoals ook Ramses aan haar brieven richtte op
basis van gelijkwaardigheid, getuige de aanspreektitels Mijn Broeder en Mijn Zus-
ter. Wanneer Ramses klaagt over de traagheid van de afhandeling van het huwelijk,
hetgeen van Hettitische kant werd geweten aan het eindeloos zoeken naar een pas-
send bruidsgeschenk, krijgt hij een pittig antwoord van Puduhepa: ‘Je moet ver-
trouwen in mij hebben en je kan aan Urhi-Tesup, die immers in jouw land verblijft,
vragen of het waar is dat een koninklijke opslagplaats met kostbaarheden verbrand
is.’34 Daarmee geeft ze impliciet Urhi-Tesup de schuld van de brand. Het is een zeer
uitvoerige brief, zoals wij er ook vier over hebben van Ramses aan Puduhepa. Uit-
eindelijk gaat het huwelijk door, zonder dat wij de Hettitische naam van de dochter
kennen. Er zijn aanwijzingen dat zij gewoon in de harem van Ramses terechtgeko-
men is, maar haar lot kan toch niet al te slecht zijn geweest, gezien het feit dat enige
jaren later nog een tweede dochter naar Egypte werd gestuurd. In elk geval was
Ramses zo trots op zijn Hettitische prinses, dat hij het huwelijk op drie plaatsen
heeft laten afbeelden: in Karnak, Elephantine en Abu Simbel. Behalve met Egypte
correspondeerde Puduhepa ook met Amurru, Ugarit en Babylon.

Dames en Heren, het wordt langzamerhand tijd voor de dood van Hattusili en
voor een eindoordeel over dit belangrijke echtpaar uit de Hettitische geschiedenis.
Omstreeks 1239 v. Chr. moet Hattusili op 74-jarige leeftijd overleden zijn, aange-
zien Tuthalia hem omstreeks dat jaar opvolgde. Puduhepa bleef misschien nog wel
30 jaar een zeer overheersende koningin naast haar zoon als koning, waarbij zij het
zichzelf en vele anderen niet gemakkelijk heeft gemaakt. Alles overziende hebben
wij geen aanwijzingen dat er tijdens het turbulente koningschap van Hattusili ooit
op belangrijke punten verschil van mening tussen beiden is geweest.

Puduhepa heeft, zoals de teksten uitwijzen, voorbeeldig voor haar echtgenoot
gezorgd en Hattusili heeft op zijn beurt eigenlijk altijd Puduhepa’s richtlijnen ge-
volgd.35 Beiden hebben zij de ander zeer veel ruimte gegeven om zelfstandig invul-
ling te geven aan het zeer gecompliceerde werk van een nationaal en internationaal
opererende koning en koningin, en daarmee zou ik weer kunnen eindigen, zoals ik
begon, met de dichtregels van Joost van den Vondel.

Aan het einde gekomen van mijn oratie, wil ik allereerst het bestuur van de
Allard Pierson Stichting dankzeggen voor zijn voorstel de onderhavige leerstoel
weer te doen bezetten. Ik dank het bestuur van de faculteit der Geesteswetenschap-
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pen voor het voorstel mij op de leerstoel te doen benoemen en het College van
Bestuur voor mijn benoeming. Ik zal mijn best doen het in mij gestelde vertrouwen
niet te beschamen. Met de leden van de opleiding Assyriologie te Leiden is er de af-
gelopen jaren al een goede samenwerking geweest op het gebied van de Cultuur-
geschiedenis van Anatolië en het Hettitisch. Deze samenwerking zal wat mij betreft
op dezelfde voet voortgaan. De leden van het Hettieten Convent zullen naar ik
hoop weer regelmatig worden opgeroepen voor een bijeenkomst.

Vanuit een warm bed in Leiden ben ik in een opgemaakt bed in Amsterdam
terechtgekomen. Ik dank de leden van de opleiding Griekse en Latijnse Talen en
Culturen en van de Mediterrane Archeologie voor de warme ontvangst die mij na
twaalf jaar uithuizigheid ten deel is gevallen. Dat er op het ogenblik meer studenten
dan ooit colleges Hettitisch en Cultuurgeschiedenis van Anatolië volgen, is mede
aan de door U getoonde belangstelling te danken. De studenten zeg ik toe alles in
het werk te zullen stellen om aan hun wensen, voor zover het dit vakgebied betreft,
tegemoet te komen.

Dames en Heren, de Kleine Letteren maken zulke moeilijke tijden door dat ze,
zoals ik onlangs hoorde, eigenlijk niet meer bestaan. Er zijn inmiddels zovele lette-
ren klein geworden dat er droevig genoeg geen onderscheid meer gemaakt schijnt
te kunnen worden. Toch heeft het geen zin bij de pakken neer te gaan zitten. De op-
lossing lijkt eenvoudig: U meldt zich massaal aan als eerstejaars Hettitisch en het
Hettitisch zal bloeien als nooit tevoren, en dan zullen wij blijmoedig het advies kun-
nen volgen van de harpspeler uit Memphis in Egypte die in 1330 v. Chr. zong:

‘Leg myrrhe op je hoofd
en kleed je in fijn linnen.
Vermeerder de dingen die je bezit
en geef je niet over aan moedeloosheid.
Doe wat je nodig acht op aarde
en kwel je hart niet voordat
de dag van het wenen komt.’36

Ik heb gezegd.
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Noten

1 Leeman en Braet, 1987, p. 8.
2 Idem, p. 60-61.
3 Götze, 1924 en 1930.
4 Wolf, 1967.
5 Otten, 1981.
6 ‘Rhetoric in the s.c. testament of Hattusilis I’, (de Roos, 2001).
7 Met de stad Kummanni, waarnaar het gebied in de Romeinse tijd Comana-Cappadociae

wordt genoemd.
8 Haas, 1978, p. 351 n. 1.
9 Andere vergelijkbare vrouwelijke erfgenamen zijn: Danuhepa, Taduhepa en Kilushepa.

10 Afbeelding en tekst bij Güterbock, 1978, p. 127-136. Meest recente commentaar over
het bijschrift in: Hawkins, p. 39. Het is mogelijk dat de afbeelding zelfs na de dood van
Hattusili is aangebracht, maar met zekerheid is dat niet te zeggen.

11 Cf. de opmerking van Haas in: Haas, 1978, p. 352.
12 KBo (Keilschrifttexte aus Boghazköi) 6.69 I 16-21.
13 KUB (Keilschrifturkunden aus Boghazköi) 21.27 I 7-12.
14 KUB 21.38 I 59 ff. Voor de meest recente discussie: Hagenbuchner, 1989, p. 325-327.
15 Vgl. Otten, 1975, p. 29 en n. 64 en Houwink ten Cate, AoF 23, 1996, p. 42 f.
16 Autobiografie § 3.
17 Darga, 1974, p. 953.
18 Idem, p. 952 f.
19 NBC (Nies Babylonian Collection, Yale University) 3934 vertaald door Edel, 1972, p.

45 f.
20 Bijvoorbeeld KUB 48.119 Obv. 11’ en 12’, KUB 48.121, KUB 56.13 waar een paar

ogen van lapis lazuli wordt beloofd in Rev. 21 en een paar zilveren ogen, KBo 8.61 en
KBo 27.60. In KUB 15.18 III 13 wordt voor zijn rechteroog door de koning zelf een ge-
lofte gedaan.

21 KBo 16.99 waar een arts en een bezweringspriester genoemd worden.
22 NBC 3934, KUB 3.51 en 401 / c+ (= KBo 28.24).
23 Edel o.c. p. 44f.
24 Edel, 1994, p. 75.
25 KUB 48.125.
26 KUB 15.3 I 17-21.
27 KUB 56.28 I 5’-11’
28 KUB 31.69 Rev.? 6’-9’ en 1333/u 2’-5’.
29 Autobiografie § 11.
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30 KUB 56.15 Obv. 2 15-20 en 25-29.
31 O.a. ‘The early and late Phases of Urhi-Tesub’s Career’, in: Houwink ten Cate, 1974, p.

123-150 en 1994, p. 233-259.
32 De tekst op klei is in twee copieën gedeeltelijk teruggevonden in Hattusa. Zie Edel,

1997.
33 Idem, p. 103 f.
34 Cf. Bryce, 1998, p. 309 ff met relevante literatuurverwijzingen.
35 Houwink ten Cate, 1996, p. 74 en Bryce o.c. p. 319.
36 De tekst is afkomstig uit het zgn. harpenaarslied in de kapel van Pa-aton-em-heb in het

Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De vertaling is overgenomen van de kaart van
het Rijksmuseum van Oudheden ter gelegenheid van het nieuwe millennium, december
2000.
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