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Men zag eens in 't beroemde Atheen' ,
Voor 't oog van 't wufte yolk, een' man te voorschyn te g en ,
Die in 's lands Hood, republikeinsche stervelingen ,
Toejuiching , loos zocht of te dwingen
Hij speak tot 't yolk met kracht, verlangend' bij 't gevaar
Naar midd'len tot herstel ; vergeefs ! De redenaar
Begon toen van die soort van redenen te voeren ,
Die doorgaans 't koelste hart ontroeren :
Hy dondert, wat hy kan , en roept de dooden your ,
Hy yvert om met kracht hen in den mond te leggen ,
Wat ieder,, levende , ooit zou hebben kunnen zeggen ;
Maar alles voor den wind ! men geeft hem geen gehoor.
't Veelhoofdig breinloos dier 2) , gewoon aan klank en schreeuwen,
Gaapt naar een' andren karat, sluit de ooren , staat te geeuwen „
Kykt naar een jongenskamp , en telt den spreker niet.
Wat doet de redenaar, die zich verachtloosd ziet?
Hy kiest een' andren weg , en zegt : „ Hoort hier, gezellen !
„ 'k Zal u van Ceres iets vertellen :
„ tens ging ze op reis , en koos dit maal ,
„ Opdat haar de eenzaamheid niet zou tot last verstrekken ,
„ Tot reisgenooten zich een Zwaluw en een Aal;
„ Maar ziet een breede stroom belet haar voort te trekken ,
„ Daar de Aal snel door den vloed zwemt naar den overkaiit
„ En ook de Zwaluw vlug er Over vliegt naar 't strand."
Terstond begon 't gemeen , by troepen ,
Den reed naar driftig toe te roepen :
„ Wel 1 zeg ons wat deed Ceres nu?"
„ Nat zou zy doen ? Ze ontstak in gramschap tegen u !"
Was 't antwoord. „ Hoe ! haar yolk 3), dat ik hier deed vergAren,
„ Gaapt kind'renvechtery,, en jongenspotsen aan ?
„ Is dat het Grieksche yolk , dat door een reeks gevaren
„ Gedreigd , nogtans verzuimt de hand aan 't werk te slaan
„ Gy denkt aanPh'lippus 4) niet, noch 't rooven, moorden, blaken `.'"..
Men zag op dit verwyt het yolk, in landsgevaar ,
Door 't lieflijk Fabeldicht nit zijnen slaap geraken 3
Het lette toen alleen op onzen redenaar.
ten Fabeltrek had de eer dat hy hen deed ontwaken !
1) Boek VIII, fahel IV.
2) Het yolk.
3) De Atheners waanden zich onder de heseherming van Cares to zyn,
4) Koning van Macedonia , die hen beciorloogde.
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IBij de uitgave van dit „Handwoordenboek der Mythologie" acht de vertaler zich verpligt zijnen lezers
eenige woorden nopens den oorsprong, de inrigting
en het doel van dit werk te zeggen.
Het werk zelf is eene zeer vrije vertaling of bewerking van een boek, getiteld: „Illustrirtes TaschenwOrterbuch der Mythologie" van Johannes Minckwitz,
Leipzig 1852. Het doel, dat de schrijver zich met het
opstellen van dit TaschenwOrterbueb voorstelde, was,
het belangrijkste uit bet rijke en onuitputtelijke gebied
der Mythologie bijeen te voegen, dit in eene alphabetische orde te rangschikken en in een bevallig gewaad
aan dat gedeelte van het groote duitsche publiek aan
te bieden, hetwelk het aan tijd ontbreekt om zich in
mythologische studien te verdiepen, en toch bij den
tegenwoordigen stand van literatuur en kunst behoefte
gevoelt om zich met de oude volksverhalen van goden
en godinnen, halfgoden en helden van den voortijd op
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eene gemakkelijkewijze bekend te maken. Ten einde
de waarde en het algemeene nut van het work te verhoogen, oordeelde hij, dat afbeeldingen niet mogten
ontbreken, waarom hij meer dan twee honderd dezer
afbeeldingen, naar de beste en beroemdste voortbrengselen der kunst van den ouden tijd geteekend, in den
tekst zelven opnam.
'Mt het bovenstaande volgt reeds onmiddellijk, dat,
ofschoon de schrijver den alphabetischen vorm gekozen heeft, men hier geen volledig woordenboek der
Mythologie te wachten hebbe. Bij de beperkte ruimte
en het doel, dat hij zich voorstelde, namelijk om meer
algemeen nuttig te zijn, kon er hier geen sprake van
zijn, om al de duizend dochters van Oceanus en Thetis, al de uit de bron Hwergelmer voortspruitende
helsche stroomen, al de perzische Dews, of al de jagthonden van Actaeon met namen aan te duiden. Veel
meer kwam het er op aan om de voornaamste goden
en godinnen van de voornaamste volken der oudheid
en de belangrijkste en wetenswaardigste volksverhalen
uit te kiezen, die door hunne schoonheid of eigenaardigheid uitmunten, en steeds een belangrijk bestanddeel der nieuwere letterkunde blijven uitmaken. Door
dit afsnijden en afzonderen van het meer onbelangrijke
en onbekende, hetwelk in een volledig woordenboek
eene aanmerkelijke plaats zou beslaan en het tot eene
done opeenstapeling van namen zou maken, die misschien alleen voor den dieperen onderzoeker van nut
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kon zijn, werd hier voor de belangrijkste verhalen een
des te raimer veld geopend, waarop de bonte kleurenpracht, waarmede het volksgeloof of de dichtkunst
lien omhuld heeft, kon aangewezen en ontwikkeld worden. De schrijver heeft er zich alzoo op toegelegd om
overal eene afgeronde schildering der afzonderlijke mythen te geven, en daarbij in elke mythe die rigting
gevolgd, Welke door de dicliters en kunstenaars als de
meest bevoorregte aangenomen scheen, terwijl hij de
talrijke, dikwijls zeer willekeurige afwijkingen op den
achtergrond plaatste, of geheel voorbij ging. En zelfs
hierbij moest hij, wanneer deze verzameling niet al te
zeer in omvang zoude toenemen, er op bedacht zijn,
om voor zoo verre het belang van het onderwerp en
de sierlijkheid der voorstelling het slechts eenigzins
toelieten, bestendig de kortheid en beknoptheid in het
oog te houden, zonder evenwel de duidelijkheid daaraan op te offeren. Hij trachtte zoo te verhalen, dat
niet alleen beschaafde mannen en vrouwen het werk
zonder aanstoot lezen konden, maar dat ook de jeugd
van beide geslachten, op de hoogere inrigtingen van
onderwijs, zich van dit werk als eene onderhoudende
verzameling van zinrijke vertellingen, zonder verklarende toevoegsels konden bedienen. Om deze reden
vermeed hij zoo veel mogelijk alles, wat de kieschheid
kwetsen kon, waartoe de al te weelderige schilderingen van dichters en kunstenaars zoo menigvuldig aanleiding geven, tevens zorg dragende van door toe te
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geven aan eene al te strenge en belagchelijke kiescbheld, in geen tegenover gesteld uiterste te vervallen.
Van dezen arbeid des heeren Minekwitz wordt hier
eene vrije vertaling aan het nederlandsche publiek aangeboden. Zonder op hoogen toon over de meerdere of
niindere behoefte aan zulk een mythologisch werk nitspraak te willen doen, gelooven wij te mogen zeggen,
dat, ofsehoon er versehillende werken over de mythologie in ons vaderland bestaan, en daaronder zelfs een
paar voortreffelijke , de meesten dezer door hunnen
streng wetenschappelijken vorm alleen voor leerboeken
geschikt en daartoe ook bestemd zijn; dat eenigen door
de te groote beknoptheid en daardoor veroorzaakte
opeenhooping van namen, voortvloeijende uit de zucht
om toch zoo volledig mogelijk te zijn, de aanlokkelijkheid missen, om die buiten noodzakelijkheid ter
band te nemen, of ook het geheugen met eenen noodeloozen last bezwaren ; dat anderen daarentegen meer
bestemd zijn voor hen, die de mythologic tot het voorwerp van grondige studie maken, en eindelijk nog
anderen alleen de godenleer der twee voornaamste volken der oudheid, de Grieken en Romeinen, bevatten.
Daarom meenden de uitgever en vertaler, dat een
handboek, waarin al het merkwaardige nit de mythologic der voornaamste oude volkcn, met afsnijding van
al het nuttelooze en onbruikbare, vereenigd is, waarin
men met 66n oogopslag overzien kan, wat de dichterlijke of volksoverleveringen aangaande de mythologi-
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sche personen of persoonsverbeeldingen berigten , dat
milk een handboek tot leer- en leesboek van alle standen kon strekken, en zoo wel voor den onderwijzer als
voor den leerling op de inrigtingen van ons middelbaar
onderwijs van een uitgebreid nut kon zijn.
Met dit doel voor oogen heeft de vertaler met lust
zijne taak ondernomen en getracht dit werk zoo bruikbaar en nuttig mogelijk te maken. Iiij heeft echter gemeend zich niet angstvallig aan den oorspronkelijken
tekst te moeten binden ; veel meer heeft hij de vrijheid
genomen om andere goede werken te raadplegen, elk
voorkomend artikel te vergelijken, nit te laten of in te
korten, wat hem voor ons vaderland minder geschikt
voorkwam , in te voegen of nit te breiden, wat naar
zijne meening meer belangrijk was; — kortom , hij
heeft gepoogd overeenkomstig de behoeften van nederlandsche lezers en scholen te schrijven. Daarbij hield
hij echter steeds het doel des schrijvers, beknoptheid
en duidelijkheid voor oogen, en heeft hij het, even als
deze, van zijnen duren pligt gerekend van door geene
onkiesche of te dartele beschrijvingen de zinnelijkheid
der jeugdige lezers te prikkelen, noch door bedekte
bewoordingen of zinspelingen aan de andere zijde een
even groot kwaad te veroorzaken.
Het is eene tegenwoordi.,, bijna algemeen erkende
waarheid , dat het niet doenlijk , ja zelfs onmogelijk
is, om de 'mythologic en de mvthologische beelden nit
de voortbrengseden dcl Iciterkunde te \whm-ten. Niet
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alleen, dat zij een wezentlijk bestanddeel van onze
nieuwere letterkunde uitmaken, dat zoo wel in dichterlijke als prozaische schriften daarop aanhoudend
gewezen of gezinspeeld wordt, dat zij leven en werking,
schoonheid en bevalligheid , beteekenis en kracht aan
alle voortbrengselen van kunst of letterkunde bijzetten,
wanneer men zich, gelijk in alle gevallen, voor overlading wacht , maar ook zelfs in de taal des yolks zijn zij
doorgedrongen, hebben zich daarmede vereenzelvigd ,
en bedient men zich van mythologisehe beelden, zonder dat het yolk zich daarvan volkomen bewust is.
Waarom zou men dan de mythologisehe beelden trackten te verbannen , of met versmading op hen nederzien? — Hunne waarde is zoo groot, de voorstellingen,
uit hunne bronnen geput, zijn zoo gewigtig, dat met
hunne verbanning een onmetelijke rijkdom van beelden
en ideen, die door niets antlers zouden te vervangen
zijn, verloren zou gaan , en de schoonste voortbrengselen van letterkunde zielloos en flood zouden schijnen.
Voor den dichter zijn zij eene onontbeerlijke behoefte,
de bloemen, waardoor hij zijne denkbeelden en gewaarwordingen omgeeft , het kleed, waarin hij zijne gedachten hult, dikwijls de stof, waaraan hij de schoonste
gedachten en zinnebeel den ontleent, om zijn dichterlijk
gevoel te uiten en op den geest zijner tijdgenooten te
werken. Voor den geschiedonderzoeker zijn zij eene
onuitputtelijke bron der diepzinnigste nasporingen,
omdat hij weet , dat alle groote gebeurtenissen van den
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voortijd , de afstamming en ontwikkeling der yolksstammen, hunne aanvankelijke, steeds toenemende beschaving , hunne begrippen aangaande een hooger wezen en de daaruit voortvloeijende gebruiken , regeling
en vorming der staten, in mythologische vormen gehuld
zijn, waarin alleen een grondig onderzoek eenig licht
brengen kan. Voor den wijsgeer zijn deze zelfde mythologische voorstellingen het verheven beeld, waarin zich
de begrippen van de eerste stammen der menschheid
nopens den oorsprong en de vorming der bestaande
natuur, nopens het al of niet bestaan van een zelfstandig allerhoogst wezen, en aangaande de ontwikkeling
der hoogere denkbeelden der menschheid, hebben ingekleed. Het is om deze reden, dat eene ten minste
oppervlakkige bekendheid met de mythologische yolksverhalen eene volstrekte behoefte is voor elk, die de
voortbrengselen van letterkunde en kunst wil leeren
verstaan , dat zij aan niemand vreemd mogen zijn, die
eenigermate op den naam van beschaafd aanspraak wil
maken, en de mythologie als een der vakken van onderwijs te regt op elke goede , voor den beschaafden
stand bestemde schoolinrigting is aangenomen.
De mythologische verhalen zijn alzoo geene zoutelooze , belagchelijke of ongerijmde kindersprookjes ,
door de volken in hunne nog kinderlijken , onbeschaafden of half ontwikkelden toestand uitgedacht en waaraan zij dwaas genoeg waren vast en onbepaald geloof
te beellten , dit te gelooven is eene grove dwaling,
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waarin zoo menigeen , die de mythologie slechts zeer
oppervlakkig heeft leeren kennen, zoo ligtelijk vervalt.
Men houde steeds in het oog , dat al deze schijnbaar
zoo wonderbare en ongerijmde vertellingen meestal en
voor het grootste gedeelte zinnebeeldige voorstellingen
zijn , waardoor de eenvoudige gemoederen der menschen in de eeuwen hunner eerste ontwikkeling, als het
ware nog tussehen waken en droomen zwevende en
zich nog geene duidelijke rekenschap van hunne gewaarwordingen en de hen omringende natuurverschijnselen kunnende geven, dat gene, wat zij dachten en
gevoelden, op eene levendige wijze poogden of te schilderen, en tot algemeene geldigheid te verheffen. Van
de werking en de meest treffende verschijnselen in de
natuur ditgaande, vatten zij deze of gene eigenschappen eener voor hen geheimzinnige kracht met hare uitwerkselen bijeen, en stelden zich die voor als hoogere
en goddelijke wezens , waaraan zij dezelfde gezindheden , gedaanten , gewaarwordingen en behoeften als
zich zelven toeschreven , alleen met dit onderscheid,
dat zij onzigtbaar waren en grootere kracht en invloed
op de aardsche dingen bezaten. Wanneer de Grieken
(laarom van de gesehaakte Persephone (Proserpina)
spreken, die, volgens de eindbeslissing van Zeus, gedurende twee derde deelen des jaars op den Olympus en
bet andere derde deel in de onderwereld moest doorbrengen, dan is dit niets antlers dan eene zinnebeeldige
voorstelling van de afwisseling der jaargetijden. De
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natuur sluimert bij hen vier maanden lang ; daar echter Ceres (Demeter) de godin der vruchtbaarheid is,
treurt zij gedurende deze tijdruimte om de van de oppervlakte der aarde verdwenen dochter Persephone, die
de onverbiddelijke Pluto in zijn rijk terug geroepen
heeft. Met hare wederverschijning eindigt de rouw der
moeder en de natuur ontwaakt uit haren winterslaap
tot nieuwe vreugde en werkzaamheid. Zoo dachten zich
de Grieken ook onder den krijgsgod Ares (Mars) den
krijg zelven , dien zij eene menschelijke gestalte ver_
leenden , welke zij nu eens woester, dan eens zachter
afteekenden, al naar mate de tijden ruwer en barbaarseller, of zachter menschelijker waren. Under Bacchus dachten zij zich den wijn, met zijne uit het genot
van dezen drank en uit de aankweeking van den wijnstok voortspruitende werkingen op het karakter en de
voortgaande ontwikkeling der menschen en de bebouwing der aarde, vooral als zij de heerschappij van
het tot eenen persoon gevormde nieuwe wezen met het
rijk van Ceres begonnen te vereenzelvigen. Wanneer
eindelijk verhaald wordt, dat Zeus bij de Uranide Mnemosyne de Muzen verwekt heeft, dan is het duidelijk,
dat deze voorstelling daarin haren grond heeft, dat het
geheugen (Mnemosyne), gelijk Aeschylus zegt, de moeder of de eerste voorwaarde van elk muzenwerk is.
Deze ligte aanwijzing moge genoegzaam zijn om valsae oordeelvellingeu over den aard en de beteekenis
der mythen te voorkoinen. Eene uitvoerige uitlegging
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der afzonderlijke mythen in te voegen , lag niet in het
plan des schrijvers , ofsehoon hij niet nagelaten heeft
door eene heldere ontwikkeling der mythen daartoe den
grond te leggen en pier en daar ligtelijk daarop heen
te wijzen. Maar ook dan, wanneer de ruimte zulks had de
toegelaten, zou hij bezwaarlijk geneigd geweest zijn om
zijne krachten daaraan te beproeven. Naar zijne meening toch behoort het grondige onderzoek naar den oorsprong en de beteekenis der op zich zelven staande mythen op het gebied der wijsbegeerte te huffs, en moet het
den wijsgeeren overgelaten blijven om aan te toonen,
hoe deze dichterlijke volksverhalen zich in de kindschheld der volken trapswijze hebben gevormd, hoe de begrippen Bier oudste tijden aangaande het bestaan van
een hooger wezen, de schepping en de oorzaak alle y dingen en de werkingen der natuur zich daarin afspiegelen , hoe zij door verloop van tijd zijn vervormd ,
uitgebreid of van beteekenis veranderd en welke geschiedkundige waarheden nopens de afstamming en
verspreiding der volksstammen daarvan ten grondslag
liggen.
En hiermede geef ik dit Handwoordenboek aan de
drukpers over, het eene gunstige opname toewenschende en bij voorraad verschooning verzoekende voor die
gebreken, welke het, even als alien menschelijken arbeid, mogten aankleven.
DE VERTALER.

Ak.
Aardgeesten en aardmannetje, z. Kabouter.
Abgdir (romeinsch), de naam van den steen , dien Ops of
Rhea, de vrouw van Saturnus, in een vel gevvikkeld, aan haren
man gaf, en dien doze in plaats van den jonggeboren Jupiter
verslond. Bij de Karthagers was Abadir de hoogste god.
Abantiaden (grieksch), z. A b a s.
Abàris (grieksch), een fabelachtig priester van Apollo, de
zoon van Seuthos, en eon hyperboreische Scyth, die ten tijde van
Croesus naar Griekenland zoo gekomen zijn, juist toen er eene
vreeselijke pest woedde, waarvan zijne wonderkracht de Grieken bevrijdde. Apollo schonk hem eenen gouden pijl, vvaarmede
hij, zonder spijs of drank te nuttigen, van het eene land naar
het andere door den aether vliegen kon.
Abas (grieksch), een koning van Argos, zoon van Lynceus
en Hypernmestra, de dochter van Dan-dus. Hij was de vader
van koning Aerisius (Akrisios), wiens dochter Danae door Jupiter of 'Zeus bemind werd, nit welke verbindtenis de held Perseus ontsproot. De nakomelingen van A bas heeten Abanti ad en. In de mythologic komen nog verscheidene andere personen
van dien naam voor ; onder anderen de zoon van Metanira en
Hippothoon, die door de godin Ceres in eene hagedis veranderd
word, omdat hij met haar en hare offeranden spotte , toen hij
haar met gulzigheid zag drinken.
Abderus (grieksch) , z. H ercule s.
Aborigines (oud-ital.), de oorspronkelijke inwoners, die
in den voorhistorischen tijd in Middel-Italie woonden, en waarvan de Romeinen de Latijnen, waartoe zij zelven behoorden ,
deden afstammen. Zij worden ook voor dezelfden gehouden als
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Abracadabra.—Absyrtus.

de grieksche autochthonen. Men schreef aan de Aborigines de
grootste gelukzaligheid toe, terwijl zij onder hunne koningen
Saturnus en Janus, vrij van ouderdom en dood, de gouden eeuw
zouden beleefd hebben.
Abracadabra, een tooverwoord, waarmede men in vroegere tijden de koorts meende te kunnen verdrijven. Om de
werking voort te brengen, plaatste men de letters in eencn driehock aldus :
ABRACADABRA
BRACADABR Abracadabr a
A bracadabr
RACADA 13
ACADA of ook Abra cadab
CAD
A brae ada
A
A b r a c a d
A bra ca
A b r a c
Abr a
A b r
Ab
A
Aldus kan bet woord in verschillende rigtingen gelezen worden.
liet woord is afgeleid van den heiligen naam Aloracax of
Abrasax (z. ald.), en beteekent waarschijulijk Gene goddelijke
uitspraak.
Abracax of Abraxas (syrisch), een woord, dat dikwijls
op eene snort van gesneden steenen van verschillenden vorm ,
met allerlei wonderlijke afbeeldingen, uit zamenstellingen van
menschelijke ledematen, hanenkoppen en slangen bestaande, gevonden wordt. Deze abraxasste en en zijn, mar het zeggen, afkornstig uit Syrie, Egypte enz. Wanneer de grieksche
letters van dit woord als getalmerken beschouwd en opgeteld.
worden, verkrijgt men 365 , het getal van de dagen des jaars.
Bij de gnostische secte der Basilidianen, die drt woord het eerst
en alleen gebruikten, beteekende het niet de hoogste god, maar
al de wereldgeesten bij elkander. Later wend hunne leer in.
Spanje verspreid, van waar velen der gemelde steenen afkomstig zijn, die in de middeleeuwen in de tooverkunst en alchymie
als symbolen werden aangenomen en voor talismans golden.
Absyrtus (grieliseh), een soon van koning Ae-e-tes van Col-
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chis, word als kind door zijne zuster illed-Za, toen zij met Jason
vlugtte, vermoord en in stukken gesueden, die zij op den weg
strooide, om haren vervolgenden vader een eind wegs vooruit te
komen. Want zij verwachtte, gelijk ook geschiedde, dat deze de
verstrooide ligchaamsdeelen bijeen zoeken en daardoor tijd verliezen zou. Volgens eene andere mythe was hij reeds volwassen,
en viel hij in den strijd tegen Jason, wiens vervolging hem door
zijnen vader was opgedragen.
Abundantia (romeinsch), de godin van den Overvtoed,
anders Ubertas genaamd, eene naar het ideaal van Ceres (Demeter) gevormde godheid. Zij werd inzonderheid op munten als
eene jonge maagd, met bloemen bekranst, afgebeeld, in de linkerhand eene koornschoof houdende, die zij langzamerhand op
de aarde uitstrooit ; in de regterhand eenen hoorn des overvloeds
van bloemen en vruchten, vvelks opening naar beneden gekeerd
is. De romeinsche keizerinnen lieten zich gaarne in deze schoone
godengestalte afbeelden.
Abydos (grieksch), eene stad op den aziatischen oever van
den Hellespont, tegenover Sestos. In de mythologie is zij beroemd door de liefde van Leander voor Hero (z. ald.). Eene stadl
van denzelfden naarn lag ook in Opper-Egypte, op den vvestelijken
oever van den Nijl, waar men in overouden tijd eenen grooten
tempel van Osiris en zijn graf vond, en Illenznon zijn gewoon
verblijf hield.
Acamas (griekseh) , zoon van Theseus en Phaedra. Hij
was bij de belegering van Troje, en werd met Dioniedes afgevaardigd om Helena terug te vragen. Gedurende deze vruchtelooze zending kreeg hij eenen soon bij Laodicea, dochter van.
Primus, die door Ethra, de vaderlijke grootinoeder van AcaInas, welke Paris met Helena had medegevoerd, opgevoed werd.
Hij was een der genen, die zich in het houten paard ver borg, en
redde naderhand zijnen soon met Ethra nit den brand der stad.
Aearnas (grieksch), zoon van Alenzaeon en Callirrhoe ,
was met zijnen broeder Amphoegrus nog seer jong, toen hun
vader door de zonen van den koning Phegeus vermoord werd.
Toen bad hunne moeder de goden, dat zij de kleine knapen terstolid tot mannen zouden doen opwassen, opdat zij den dood van
haulier' vader zouden kunnen wreken. Zeus verhoorde het
smeeken van Callirrhoe, de knapen werden plotseling rnannen
en versloegen de moordenaars te gelijk met brume °riders.
1 *
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Hierop viugtten zij naar Epirus, en het landschap Acarnanie
kreeg van Acarnas of Acarnan zijnen naam.
Acastus (grieksch), de zoon van Pelias en Anaxibia of
Philomache , nam deer aan de calydonische jagt en was een der
Argonauten, Torn na de terugkomst van den laatsten togt de
dochters van Pelias haren vader gedood hadden, verdreef hij
Jason en Medea nit Jolcus, werd koning en stelde ter eere van
zijnen vader de lijkspelen in. Zijne beide dochters waren Lao&Irina , de vrouw van Protesitaus , en SterOpe , of Sthenele, de
moeder van Patroclus.
Acca-Laurentia (romeinsch), de vrouw van den herder
Faustulus , die Romulus en Remus opvoedde, waarom de Romeinen haar goddelijke eel' bewezen.
Aehaeus (grieksch), een soon van Xuthus en Creiisa , de
dochter van Erechtheus ; hij was de stamvader der Achaeers of
Achajers, gelijk Ion, zijn halve brooder, dien Apollo bij Creusa
verwekte, die der Ioniers.
Achdtes (romeinsch), de bestendige gezel van den held
Aeneas; men duidt er gewoonlijk een trouwen vriend door aan.
Achelbus (grieksch), een stroomgod, wiens wateren de
grensscheiding tusschen Acarnanie en Aetolie vormden. Hij was
beroemd door zijnen strijd met Hercules om de schoone Deianira , waarm de laatste eerst na veel moeite zegepraalde.
Eerst veranderde de watergod zich in eene vreeselijke slang, die
den held bijna verworgde ; vervolgens in eenen stier, dien Hercules nedersloeg en eenen hoorn afbrak, waarvoor hem de overwounen mededinger den hoorn van Amalthea moest uitleveren ;
17(4N-is anderen maakten de nymphen van den afgebroken boom
den boom des overvloeds. Aangaande de afstamming van Achelous zeide men, dat hij de oudste der drie duizend zonen van
Oceanus en Thetis geweest zij; volgens anderen was hij een
zoon van den zonnegod Helios en van Gusts (aarde). •Uit zijne
verbindtenis met de ontstonden do Sirenen, die daarom
naar hem Achel old e heeten, zoo als men allestroomnymphen
dikwijls noemde. Zijn naam was in de oudheid zoo beroemd, dat
het woord Achelous dikwijls your elke rivier, of your water in
het algemeen gebezigd word.
Acheron (griekseh), con stroom in de onderwereld, gelijk
de /Styx en de Cocytus (Kokytos). Volgens eenigen was hij do
soon van den zonnegod Helios en Guea, de aarde, gaf hij aan de
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den hemelbestormende Titans water le drinker!, en werd tot straf
daarvoor in eene slijkerige rivier veranderd en naar de onderwereld verbannen. Volgens anderen schonk Ceres (Demeter)
hem het leven in eene donkere grot van het eiland Creta, en
omdat hij het heldere zonnelicht hmderlijk vond, daalde hij vrijillig in de onderwereld af, en werd eene rivier, die Zeus, om de
aangevoerde reden, mart, troebel en bitter water deed bevatten.
Over zijn somber water geleidde Charon de zielen der afgestorvenen. Met de godin van den Nadi (Nyx) verwate Acheron
de Brie _Purim. In de oudheid waren cc verscheidene rivieren
van lien naam, waarvan de bekendste in Thesprotie, eene provinetc van Epirus, lag. Deze Acheron ontspringt beneden DodOna,
gaat door den poel Acherusia , neemt den Cocytus op en start
zich in de ionische zee. Zij heeft een walgelijk smakend water,
dat giftige dampen uitwasemt.
Acherusia (grieksch), een slijkerig meer in Thesprotie,
waardoor de Acheron loopt, en met dezen op eencn poel der
onderwereld overgedragen. Daarenboven vocren dezen naam
nog verscheidene andere meeren, en een hol, dat gemeenschap
met de onderwereld had en waardoor Hercules dcrwaarts afsteeg. Een dezer meeren lag bij Memphis en de Egyptenaren
voerden hunne dooden daarover, om die aldaar op eene hoofdbegraafplaats te begraven.
Achilles (romeinsch), eigentlijk A eh i lle u s (grieksch),
de zoon van Peleus, den koning der Myrmidonen in Thessalie, en.
de Nereide Thetis, dochter van Nereus, de kleinzoon van Ae'15cus en derhalve nit het geslacht van Zeus. Hij was de dapperste, schoonste en verhevenste van alle grieksche helden, die naar
Troje trokken, en de hoofdheld der Ilias van den onsterfelijken
Ilomerus, die in lit verhevene heldendicht zijne laden bezongen
heeft, zonder evenwel iets van zijn leven v6Or den togt te verhalen. Dit leven was volgens latere schrijvers zeer rijk in wonderen. Toen hij geboren was, dompelde zijne moeder hem in de
wateren van den Styx, om hem onkwetsbaar te waken, hetwelk
naar ook gclukte, behalve aan den hid, waaraan zij hem bij het
indompelen vast gehouden had. Tot leermeester gaf hem zijn
vadcr Phoenix, den zoon van Amyntor, die hem worstelen, loopen , Yijden en het citherspel leerde; bovendien krecg hij van
Chiron, den Centaur, onderwijs in de heelkunde. Hij w as voornemens grout in de muzijk en dichtkunst te worden mar de
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inuze Calliope verschecn den knaap in den drown, en zeide hem,
dat zij hem van hare geschenken slechts
zoo veel wilde geven, als hij noodig had,
om toekomstige droefheid te verzachten,
of een gastmaal op te luisteren. De Moeren (Parcen), Pallas en zij hadden daarentegen besloten , dat hij een krijgsman.
Vt orden zoude; daarom moest hij zich in
de wapenen oefenen ; zij zouden hem eenen
zanger verwekken, die zijner waardig was.
Terstond na zijne geboorte was hem een
kart leven voorspeld. Om hem aan dit noodlot te onttrekken,
liet de lief hebbende moeder geen middel onbeproefd. Toen
daarom de ziener Calchas, toes de knaap negen jaren oud was,
verkondigde, dat de stad Troje zonder hem niet gewonnen zou
kunnen worden, verborg de moeder Thetis hem, als meisje verkleed, bij de dochters van den honing LyconCedes op Scyrus
(Skyros), alwaar hij bij diens dochter Deidamia eenen zoon,
Pyrrhus kreeg, die naderhand Neoptolatus heette. De ziener
Calchas openbaarde ondertusschen zijn verblijf, waarop de listige Ulysses (Odysseus) zich naar het hof van Lycomedes begaf
en Achilles door eene list onder de meisjes ontdekte. Hij legde
namelijk bij de geschenken, die hij haar aanbood , ook een
zwaard, en liet de krijgshaftige tuba blazon; de jongeling greep
terstond naar het wapen en verried zich daardoor. — Op doze
wijze ontdekt en genoodzaakt orn aan den veldtogt deel to nemen, vertrok hij met vijftig schepen, vergezeld door zijnen leermeester Phoenix en zijnen vriend Patroclus naar Troje. Achilles had to kiezen tusschen eon lang en vreedzaam, maar roomloos leven en eenen vroegtijdigen, maar beroemden dood; tot
groote droefheid zijner moeder koos hij het laatste. In Azie
aangekomen verwoestte hij twaalf steden op de kust en elf midden in het trojaansche gebied, en zoo lang hij in de gelederen
der Grieken streed, hadden zij steeds de overhand op de Trojanen. Homerus,die van de onkwetsbaarheid van zijnen snelvoetigen held niets weet, stelt hem in alle gevaren onder de bijzondere beschermmng van Pallas Athene (Minerva) en van Hera
(Juno); zijn karakter hecft hij voortreffelijk geschilderd; hij
maakt hem tut bet volinaaktste idcaal van eenen held, dat de
groothcid van een edel natuurvolk alspiegelt. — In dc stad
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Lyrnessus maakte hij Briseis, de dochter van Brises, buit, doch
Agamemnon, de opperbevelhebber, ontrukte hem die, omdat hij
zelf de schoone Chryseis , de dochter van Chryses, een priester
van Apollo, aan haren vader had moeten terug geven, om de
pest, die Apollo in het grieksche leger gezonden had, weder af
te wenden. Met dezen strijd met Agamemnon vangt de Ilias
aan. Van nu af nam Achilles aan den strijd niet meer deel, ook
dan niet, als de Grieken in den grootsten nood waren. De laatsten leden nu van de Trojanen, onder aanvoering van den dapperen hector, herhaalde nederlagen. Zelfs de schitterendste
aanbiedingen van Agamemnon konden den held niet aan zijne
werkeloosheid ontrukken. Eindelijk gaf hij op diens dringende
beden aan zijnen geliefden vriend, speelmakker en wapenbroeder Patroclus verlof, om in zijne plaats en in zijne wapenrusting
den vijand te gemoet to trekken; maar hoe dapper Patroclus
ook streed, hij viel door de hand van Hector, die zich van de
wapenrusting van Achilles als regtmati–
n4r gen buit meester maakte. Toen Achilles
deze treurmare hoorde, barstte hij in tranen nit over dit smartelijk verlies ; maar
weldra maakte deze diepe smart voor de
hevigste woede plaats en besloot hij het
lijk zijns vriends te redden en de geweldigste wraak aan Hector te nemen. Zijn
langdurige wrok verdv‘ een ; hij verzoende
zich met Agamemnon, en zijne moeder
Thetis zelve gaf hem nieuwe, door Hephaestos ( Vulcanus) kunstig gesmede wapenen, waaronder vooral het schild een
meesterstuk van kunst was. Daar hij eene gelofte gedaan had,
van geene spijs tot zich te zullen nemen, voor hij zijnen vriend
gewroken had, word hij door Pallas met nectar en ambrosia gestcrkt. In den daarop volgenden strijd deed hij vele Trojanen,
waaronder Lycaon, zoon van Priamus, sneuvelen. De stioonigod.
Xanthus geraakte door zijn moorden in zulk eene v oede, dat
hij hem in zijne overstroomende wateren wilde verzwelgen ,
maar Poseidon, Atlfene en Hephaestos stonden hem bij. Allen
vlugtten voor hem, behalve Hector, die alleen aan de skaeische
poort stand hield; doch ook hij sneuvelde en nu sleepte Achilles
het lijk, achter zijnen wagers gezonden, rondom de inuren der
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stad , maav Icverde dit kort daarna aan den smeekenden vader
Pi lams uit. Doch ook hij vond bij de belegering den dood door
eenen dien Paris op hem afschoot
en die hem in den kwetsbaren hiel trof.
Hier novel's zien wij hem bezig met den
pijl uit de wonde to trekken. Volgens
anderen verloor hij het leven door eene
verraderlijke list van Paris. De droefheid over zijnen dood was algemeen;
Muzen en Nymphen beweenden den
lieveling der goden, en toen hem de
Chicken op dc zeekust, w aar hij voor Patroclus en zich zelven eene
grafstede nitgekozen had, en wel op het voorgebergte Sigeum ,
begroeven, hadden er luisterrijke lijkspelen plaats. Odysseus en
Ajax streden om zijne w apenen. Later werd hij door geheel
Griekenland als eenen hems (halfgod) vereerd ; zelfs plaatste
men hem 'sevens AeCicus under de regters der onderwereld.
Acrisius (grieksch Ak risios), koning van Argos, kleinzoon van Lynceus, den eenigen der vijftig zonen van Aegyptus,
die door de dochters van Daniius in den bruidsnacht gespaard
werd, en zoon van Abas en Ocatea. Acrisius is minder bekend
door zijuen haat jegens zijuen tweelingbroeder Proetus, dan
door zijne dochter Dane, die hens zijne gemalin Eurydice,
de dochter des konings Lacedaenion, schoLk. In Delphi smeekte
hij ore eenen zoon en ontving de voorspelling, dat hij door eenen
zoon van Dann zoude omkomen. Ten einde dit lot te ontgaan
sloot hij zijne dochter in een onderaardsch koperen vertrek op,
(volgens anderen in eenen toren) om haar alien omgang met
mannen te beletten. Zijne voorzorg was echter vergeefsch. Door
omkoopingen baande Proetus zich tot haar den weg, of volgens
eene andere mythe, drong Jupiter als een gouden regen door het
dak in haren kerker, waarop zij zwanger werd en Perseus baarde.
Toen het kind eenige jaren oud was, hoorde de grootvader de
stem des kinds; hij haalde Danae uit haren kerker te voorschijn,
en toen deze den god als vader van het kind noemde, geloofde
hij haar niet, maar liet haar met haar kind in eene kist in zee
zetten. Deze dreef naar het eiland Seriphus, alwaar Dictys ,
brocdcr van den koning Polydectus , hen opnam en Perseus
opvoedde. Too/ Aerisins naderhand Haar Thessalie vertrokken
u as um de lijkspelen van den koning van liar i sea bij te w ono/
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verscheen Perseus daar insgelijks. Hier had hij het ongeluk
zijnen grootvader te dooden, daar de door hem geworpen discus
dozen op den voet viel, waaraan hij stierf.
Actaeon (grieksch), zoon van Aristaeus en Autonije, eene
dochter van Catlmus, werd door den wijzen Centaur Chiron opgevoed en in de jagt onderwezen, waarvan hij zulk een groot
miunaar werd, dat hij niet minder dan vijftig jagthonden hield.
Hij werd op den berg Cithaeron door zijne eigene honden verscheurd; volgens eenigen op bevel van Jupiter, omdat hij Haar
de hand van Sonde gestaan had; volgens anderen had hij het
ongeluk op zijne jagt de godin Artemis (Dina) zich met hare
bekoorlijke nympben in het gargaphische dal bij Plataea te
zien baden, waarbij hij aan de plaats geboeid bleef en de godin
begluurde. De kuische godin was daarover zoo vertoornd, dat
zij hem in een hert veranderde, door den nieuwsgierige met water nit de bron te besprenkelen. Actaeon behield niets rnenschelijks dan zijne bewustheid, die hem evenwel niet redden kon ;
want toen hij zich in het woud verbergen wilde, werd bij door
zijne eigene honden, die hem niet herkenden, verscheurd. Te ver-

goofs zoebten zij daarop door bet geheele land hunnen hoer, tot
dat zij eindclijk y our het hol van den Centaur Chiron kw amen,
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die een afbeeldsel van Actaeon voor de deur plaatste, waarbij
zij rustig bleven liggen.
Adar (perzisch), de adem des heiligen vuurs, het heilige
vuur zelf, het zigtbare beeld van Ormuzd, waarbij de Perzen
tot dezen god baden.
Aditi (indisch), de dag, zuster van Dili (nacht). Z. Kasyap a.
Admetus (grieksch), zoon van Pheres, konin g van Pherae
in Thessalie, deelnemer aan de cal ydonische jagt en aan den togt
der Aryonauten, was de gastvriend van Hercules en de gunsteling van Apollo, die na zijne verbanning uit den hemel bij hem
als herder diende, en hem vele diensten bewees. Toen Admetus
na den dood zijns vaders koning was geworden, dung hij naar
de hand van Alcestis, de dochter van Pelias, die hem zijne
dochter beloofde op voorwaarde, dat hij in eenen wagen zou
komen, die met eenen leeuw en een everzwijn bespannen vas.
De dankbare Apollo hielp hem dezen last vervullen, door hem
de wijze te leeren om twee zulke wilde dieren to temmen, en
verzoende hem bovendien met zijne zuster Diana, die uit wraak
eene menigte slangen in de bruidskamer had gezonden, omdat
Admetus haar bij de huwelijksoffers aan de goden vergeten had.
De schikgodinnen (Parcen) wist Apollo te bew egen om den levensdraad zijns vriends, die afgesponnen was, te verlengen, indien iemand van diens naaste bloedverwanten geneigd was, om
vrijwillig your hem den dood te ondergaan. Toen de tijd kwam
werd de koning doodelijk ziek, maar niemand van zijn geslacht
wilde zich aan den eisch der schikgodinnen onderwerpen. Toen
besloot de trouwe Alcestis zich voor Karen gemaal op te offeren;
zij ging naar het schimmenrijk en de zieke genas terstond. Maar
de grootste wanhoop maakte zich van hem meester, toen hij
hoorde, dat zijne gade voor hem gestorven was. In dit oogenblik verscheen bij toeval zijn gastvriend Hercules bij den bedroefden vorst. Deze daalde daarop in de onderwereld af, en
bragt Alcestis weder op garde bij zijnen vriend terug. Volgens
anderen zond Proserpina haar vrijwillig terug, om haar voor
hare zelfopoffering to beloonen.
Acitinis (grieksch), de zoon van koning Thias (Theias) van
Assyrie en diens eigene dochter 111-yrrha of Smyrna, eene bui tengemeen schoone maagd, die door de vertoornde Aphrodite
(Venus) gedwongen werd in hartstogt voor haven vader to ontbranden. Myrrha streed lang tegen doze onnatuurlijke liefde;
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eindelijk bezweek zij voor de verleiding harer min, die het niet
kon verdragen , haar te zien verkwijnen. Toen de vader naderhand bemerkte, dat de schoone vrouw, die heimelijk bij hem
geslopen was, zijne eigene dochter was, werd hij woedend en
vervolgde de misdadigster, die zich door de vlugt poogde to
redden, met uitgetogen zwaard. Vermoeid en beangstigd, riep
Myrrha de goden om medelijden aan , en dezen veranderden
haar in eenen boom, die eeuwige tranen weent, tranen, die de
kostelijke m y rrhe opleveren. Het noodlot wreekte zich echter
op bijzondere wijze. Uit den bast van den moederlijken boom.
ontsproot namelijk, na verloop van tien maanden, een wonderschoone knaap , Adonis; in gezelschap der boschnymphen tot
jongeling opgegroeid , bekoorde hij door zijne schoonheid de godin Aphrodite, de vroegere vijandin zijner moeder,, en er ontstond tusschen hen zulk eene teederebetrekking, dat Ares (Mars)
daarover ijverzuchti g werd. Toen Adonis, een hartstogtelijk
jager,, in weerwil van alle waarschuwingen, op zekeren dag door
het bosch zwierf, zond de wraakgierige god hem een grimmig
wild zwijn te gemoet; hij streed moedig met het monster en.
overwon hot, loch kreeg daarbij eerie doodelijke woad Ofschoon Aphrodite, van het ongeluk onderrigt, zoo spoedig to
hulp snelde, dat hare door de
doornen opgereten voeten de
witterozenstruiken met bloed
verwden, die voortaan altijd
rood bleven, kwam zij echter
te laat om hem te redden.
Zij vond den jongeling stervende op het gras liggen en
poogde hem op te rigten en
het vlottende leven terug te
houden. De tranen, die zij
om. den verlorene weende,
veranderden,volgens de dichters,toen zij op de aarde rolden , anemonen ; uit de
bloeddroppelen des sterven4 den wiesen rozen op. Tot
verzachting van hare smart
daarop Aphrodite den opperg-od Zeus Qin de vergiin--
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ning, dat de doode zijuen tijd tusschen haar en de onderaardsche
Persephone (Proserpina) zou verdeelen. Dit weed door Jupiter
toegestaan , zoo dat Adonis voortaan de eene helft des jaars in
den Tartarus, en de andere helft op den Olympus doorbragt.
De dienst van Adonis was in de oudheid zeer verspreid en
waarschijnlijk uit Egypte afkomstig, waar hij dezelfde met Osiris
is. Zijne waders w aren volgens ilesiodus Phoenix, brooder van
Cadmus en Alph6siboea; zij worden ook nog anders opgegeven.
Hem ter eere werden jaarlijks feesten gevierd, A do nse n genaamd en nit twee deelen bestaande,een treurfeest op den eersten
dag, waarop zijn dood, vooral door de vrouwen , onder luide
jammerklagten beweend, en een vreugdefeest op den tweeden
dag, waarbij zijne wederkomst met de luidruchtigste vreugde
gevierd weed. Adonis en Aphrodite hadden cenen gemeenschappelijken tempel. Adonis stelt waarschijnlijk den god van het
zonnejaar voor ; dit wordt reeds aangetoond door de overeenkomst
van zijuen naam met het phoenicisehe wooed Ad o n, dat heer
beteekent, en vooral your den koning des hemels , de zou gebezigd weed.
Adrammelech (phoenicisch), een afgod in sommige streken van Phoenicie, aan Wien kinderen geofferd moesten worden.
Adrastba (grieksch), d. i. de onontvliedbare, ook N
s i s genaamd. Zij is de dienares der
eeuwige geregtigheid, de wreekster
van alle onregt, aan wie geen sterveling ontgaankan,en wordt alzoo
sours voor Nemesis zelve gehouden.
Men beeldde haar gewoonlijk of
met den wereldbol in de eene en een
scheepsroer in de andere hand, als
de bestuurster van het heclal. Zij
worth, gehouden your eene dochter
van den Nacht en Erebus, of ook
Oceanus.— Eerie andere Adrastea
is eene nymph, de dochter van Melisseus , een koning van Creta ; zij
voedde met hare zuster Ida Zeus
of Jupiter op.
Adrastus (grieksch), zoon
van Talaus en Lgsimehe; hij w as
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honing van Argos, en gehuwd met Araphabea, die hem twee
zonen en drie dochters schonk. Ten chide eene godspraak te vervullen , die hem voorspeld had, dat hij zijne beide oudste dochters Arg-ia en Dei4le aan een everzwijn en eenen leeuw zoude
geven, huwde hij de laatste aan Tydeus en de eerste aan Polynices ult. Polynices was door zijnen brooder Eteocles nit Thebe
verdreven. Om hem weder in zijn erfgoed te herstellen, plaatste
Adrastus zich aan het hoofd van eenen togt, die bekend is (ider
den naam der sZeveu voor Thebe," omdat voornamelijk zeven
holden daaraan deel namen, doch die voor bijna alien ongelukkig
afliep, want Adrastus was de eenige, die te Argos terng kwam;
hij daukte zijn levee aan de snelheid van zijn beroemd paard
Arion, dat volgens de rnythe door Nepti-inus (Poseidon) en
('dies (Demeter) voortgebragt was. Tien jaren later ondernam
hij eenen tweeden veldtogt met de zonen der verslagene helden
tegen Thebe, den zoogenaarnden togt der Epigonen, waarbij
hij de stad veroverde, maar ook zijnen zoon Aegialeus verloor.
(Z. A mph ia r -a: us en A lcmaeo n). Uit droefheid daarover
stierf hij op den terugweg te Megara, alwaar hij begraven weld.
Hij werd na zijnen dood op vele plaatsen als eon heros (halfgod)
vereerd.
Aeacus (grieksch Aiakos), eon zoon van Zeus en de schoone
Europa, die door den god in de gedaante van eenen stier over
den Bosporus out voerd werd. Volgens eene andere rnythe evenwel was zijne moeder Aegina, de dochter van den stroomgod
As -Opus, die Jupiter in de gedaante eons adelaars aan de golven
ontrukte, en naar het eiland Oen -Gne bragt, dat later naar haar
den naani van Aegina unt ying, om 'mar voor haren vervolgenden
vader te beschermen, die door bliksems teruggeschrikt word.
Op dit eiland wad Aeacus geboren. Toen hij zich nu geheel alleen op dit tot nog toe onbewoonde of door eene pest ontvolkte
eiland be y ond, veranderde Zeus op zijn smeeken de mieren in
menschen (Myrinidonen) over welke hij als honing regeerde, en
dat wel met zulk eene wijsheid, goedheid en regtvaardigheid,
dat hij in build en op aarde den grootsten room verwierf. Fens
hadden de goden eene groote schraalheid en hongersnood in
Attica beschikt; door een orakel daartoe opgeeischt, zonden de
steden gezanten aan Aeacus , op wiens offeranden en gebeden
Zeus regen schonk en de ramp deed ophouden. Na zijnen dood
wijdde men hem Met alleen tempels en feestspelen, maar zijn
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varier plaatste hem ook, naast Minos en Rhadamanthus, als regter in de onderwereld, opdat, gelijk Plato Zeus last zeggen, een
regtvaardig oordcel over de dooden zoude gehonden worden. —
Als bijzonder kenteeken draagt hij den sleutel der onderwereld.
Gebuwd. met Encrds , eene dochter van den Centaur Chiron,
kreeg Aeacus twee zonen, Peleus en Tet(imon, de vaders der
nog beroemder helden Achilles en Ajax. Daarenboven kreeg
hij eenen derden zoon bij de Nereide Psamthe, Phocus genaamd , Wiens kleinzoon Epeus (Epeios) het bekende reuzenpaard timmerde, waardoor de verovering van Troje bewerkt
werd. Toen Apollo en Neptunus met het bouwen van de muren
dezer stad bezig waren, was Aeacus daarbij behulpzaam. Indien
de beide goden het metselwerk alleen volbragt hadden , sou de
latere verovering van Troje volstrekt onmogelijk geweest zijn;
maar het door Aeacus gebouwde gedeelte kreeg, als dat van
eenen sterveling, geene gelijke vastheid, gelijk een wonderteeken
dan ook terstond aantoonde. Toen namelijk het werk voltooid
was, kwamen uit de naburige zee drie groote slangen te voorschijn , die op den muur poogden te springen ; de twee eersten
schoten te kort en vielen flood neder, de derde bereikte evenwel den muur en kwam in de stad. De in het uitleggen van
teekenen ervaren Apollo verklaarde, flat deze drie slangen drie
afstammelingen van Aeacus beteekenden, dat de verovering van
Troje door hen tweemaal gelukken zou, en wel op die plaats
van den muur, waaraan de sterfelijke Aeacus de hand gelegd
had. Eerst beklom later Telamon aan de zijde van Hercules de
stad. Ten tweeden male stierven zijne beide kleinzonen Achilles
en Ajax bij de belegering, terwijl de achterkleinzoon Neoptolesuns den zegerijken sprong later gelukkig volbragt. De gczamentlijke nakomelingen van Aeacus worden naar hunnen stainvader A ea cid en genaamd.
.Aedon (grieksch), ^ de nachtegaal", was do dochter van
den kunstenaar Pandareus, en, volgens de oudste mythe, de gemalin van Zethus en moeder van ityus. Uit afgunst op Nthbe,
do gemalin van baron zwager Amphion, wegens hare vruchtbaarheid, wilde zij Bier oudsten zoon Amaneus vermoorden ,
maar doodle bij vergissing Karen eigenen. Op haar smeeken
door Zeus in eenen nachtegaal veranderd, beklaagt zij dit ongeluk in de takken der boomen. De latere mythe maakt haar
Etc eelitgenoot van eenen anderen kunstenaar, Pol,jtechnus van
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Colophon in Boeotie. Hun huwelijk was in den beginne zoo gelukkig, dat zij de vermetelheid hadden, zich te beroemen ,
dat zij elkander inniger beminden , dan Jupiter en Juno. De
laatste daarover vertoornd, zond Eris af om tweedragt in dit
hnis te zaaijen. Beide echtgenooten gingen eenen wedstrijd
aan wie namelijk van beiden het eerst met een kunstwerk,
hij met eenen stool, zij met een weefsel gereed zoude zijn, zou
van den ander eene slavin ontvangen. Aedon won het en
Polytechnus vertrok om de slavin te haren. Hij ging echter
eerst mar Pandareus en verzocht hem, zijner tweede dochter
Chelidonis (zwaluw) te vergunnen ; om hare zuster voor eene
poos te bezoeken. Toen de vader dit zouder aarzelen had toegestaan , onteerde Polytechnus haar op de tehuisreis in een
woud, sneed haar het schoone haar af, dwong haar slavenkleederen aan te trekken, en dreigde haar met den flood,
wanneer zij de zaak aan hare zuster verried. Deze herkende
Chelidonis in hare verkleeding niet, te meer, daar zij haar in
lange jaren niet gezien had, maar hield haar voor de beloofde
slavin. Uit vrees zweeg de ongelukkige, maar toen zij eens in
de eenzaamheid haar lot beklaagde, weed zij toevallig door
Aedon gehoord en de zaak ontdekt. Beide zusters namen eene
verschrikkelijke wraak op den misdadiger, slagtten zijnen zoon
10lus, en zetten hem den vader bij den maaltijd voor. Toen de
afgrijselijke maaltijd geeindigd was, verklaarden zij hem, wat zij
gedaan hadden, en vlugtten naar hunnen vader Pandareus, die
de wraak zijner dochters goedkeurde, en Polytechnus, toen hij
haar kwam opeischen, liet vatten, boeijen en met honig bestreken in het veld liet werpen. Gedachtig aan hare oude liefde, er barmde zich thans Aedon over hem, en snelde naar buiten, om
hem voor de insecten te beschermen en te bevrijden. Toen deswege haar vader en broeders haar vermoorden wilden, ontfermden zich de goden over de ongelukkige familie, en veranderden
hen in vogels: Polytechnus in eenen pelikaan, Aedon in eenen
nachtegaal, hare zuster in eene zwaluvv , haren broeder in eene
hoppe, Pandareus in eenen zeearend en zijne gemalin in eenen
ijsvogel. Aedon zwierf voortaan door bosschen en wouden om
haren zoon te beweenen, terwijl zij met eene klagende stein bestendig zijnen naam. Itglus doet weergalmen.
Aeetes (grieksch), koning van Colchis, de zoon van den
zonnegod Helios en Perseis, of Antiope, broeder van Circe en
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Pasiphae en gemaal van Idyia, bij wie hij de tooveres Medea
verwekte. Hij wend door zijnen broeder Perses van de heerschappij beroofd, maar door Medea hersteld. Hij was de bewaarder van het gulden vlies, dat Phrixus naar Coleus bragt.
Z. Argonauten.
Aegaeon (grieksch), een honderdarmige reus met vijflig
koppen, zoon van Ur'ánus (hemel) en Gaea (aarde), door de
goden zelven Briiireus , d. i. de vreeselijke, genoemd. Toen
Juno, Neptunus en Minerva op zekeren tijd Jupiter ketenen
wilden, riep Thetis hem te hulp, waarop zij hun voornemen lieten varen. Terstond na hunne geboorte verborg Uranus hem
met zijne broeders Cottus en Gyges in het binnenste der aarde,
omdat zij vijandig jegens hem gezind waren. Later riep hen
echter Jupiter, in zijnen strijd met de Titans, op raad van Gaea
te hulp, en behaalde door hen de overwinning. De Titans werden
in den Tartarus gestort en aan de drie broeders, ook Uraniden
genoemd, ter bewaking overgegeven. Bij Ovidius is Aegaeon een
zeegod, de zoon van Gaea en Pontus, en bij Virgilius een der
Giganten.
Aegeus (grieksch), koning van Athene en zoon van Pandion en Pylia, de dochter van koning Pylas in Megara, werwaarts Pandion, tom hij uit Athene verdreven was, vlugtte.
Naderhand heroverde Aegeus, met hulp zijner drie broeders,
Athene en weed er koning van. Bij zijne beide eerste vrouwen
kreeg hij geene kinderen ; bij de derde, Aethra, had hij Theseus,
dien hij heimelijk te Troezene liet opvoeden, om de zonen van
zijnen broeder Pallas, die naar de heerschappij streefden, met de
hoop op de erfopvolging te vleijen. Zij verdreven hem evenwel,
en bleven zoo lang in het bezit der regering, tot dat Theseus
hen verdreef en zijnen vader herstelde. (Z. Theseus). Hij
stichtte ter eere van Minerva, zoo men zegt, de Panathenaeen,
heilige feestspelen, of breidde die ult. Ton eens Androgus, de
soon van koning Minos van Creta, op ecn dier feesten door
zijne behendigheid alle prijzen behaalde, liet Aegeus den jon geling vermoorden. Om deze reden deed Minos hem den oorlog aan, en dwong hem tot eene smadelijke schatting, daarin
bestaande, dat hij elke zeven of negen jaren zeven jongelingen
en zeven jonge dochters te Creta leveren moest, die aan een
monster, den Minotaurus , ten offer gebragt werden. Bij de
weede of derde zending scheepte Theseus zich vrijwillig mule in
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en bevrijdde ziju vaderland van dien smaad, door met hulk van
Ariadne, de dochter van Minos, den Minotaurus te dooden. Bij
zijnen terugkeer vergat de overwinnaar echter om het zwarte
zeil, waarmede het schip was uitgevaren, voor een wit te verwisselen , waaraan zijn verlangende vader, volgens afspraak,
reeds in de verte herkennen moest, of de moeijelijke onderneming gelukt was. Daar ziju vader no meende, dat hij zijnen
eenigen zoon verloren had, stortte hij zich wanhopig in de zee,
die naar hem voortaan den naam van de A ege is c h e ontving.
Aegide (grieksch), het vreeselijke schild van Jupiter, dat
Vuleanus voor hem gesmeed had, en met nacht, donder en
bliksem dreigde. Ook het schild van Pallas (Minerva), en met
de afbeelding van het schrikwekkende hoofd der Gorgo Medusa
voorzien, bij welks gezigt de aanschouwer in steal veranderde.
Op afbeeldingen ziet men het schild, dat door Homerus uitvoerig beschreven wordt, dikwijls door slangen omgeven. Nu eens
heeft Pallas het op de borst als een harnas, dan weder draagt
zij het aan den linkerarm als een werkelijk schild. Somtijds is
op gedeukteekenen de Aegide eene over de borst, schouders en
rug geworpene dierenhuid. Daar de overwinning altijd aan
het bezit van dit schild verbonden was, werd elk beschermend
bekleedsel of middel naderhand met dezen naam bestempeld.
Men heeft den naam afgeleid van aegis, geit, omdat Jupiter,
then de geit Amalthea gestorven was, die hem tot voedster gediend had, haar vilde, en zich met hare huid als schild bedekte.
Aegina (grieksch) , z. s. Een eiland in den Saronischen zeeboezem, tusschen Attica en Argolis, vroeger Oenune,
waar, naar de oude mythe, in de spelonken en holen, eenmaal
de Myrmidonen woonden. Het werd een aanzienlijke handelstaat, welks vloot in de perzisehe oorlogen die der Atheners
overtrof, en veel tot de redding van Griekenland bijdroeg. Van
daar is afkomstig de zoogenaanide aeginetische kunst, die zich
door sierlijkheid en naauwgezetheid onderscheidt, en zich alleeu
tot eene hoogstgetrouwe navolging der natuur bepaalt. Als vader en stichter dezer kunst wordt een zekere Smilis genoemd,
een tijdgenoot van Daedalus en ver y aardiger van beeldwerk
in hout.
Aegipan (grieksch), zoon van Zeus en Aega , vrouw van
Pan, of de geneesheer en redder van Zeus, toen Tllphon den
laatste de qpieren of zennwen afgesneden had: — ook de Injunarn
2
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van Pan, omdat hij bokspooten (van aegis, geit) had, terwijl de
Saters en andere landelijke godheden, Aegipanen genoemd
werden.
Aegir (noordsch), de god der wereldzee, anders Hier, sointijds ook Ymer genoemd, gelmwd met Ran, eene Wilde en af schuwelijke reuzin, was de zoon der oorspronkelijke stof, een
broeder der lucht en des y ours, en woonde op het eiland Lessoe
in het Kattegat. Terwijl hij zelf den Oceaan in zijne stille grootheid voorstelde, beteekende zijne gemalin de onstuimige en vijandelijke natuur des w aters, waarom zij dan ook alien, die op
de zee omkwamen, in haar rijk opnam Zij verwekten te zamen
negen doehters, de Goifmaagclen of Zeegolven, genaamd
Dula, Hadala, Hefting, Udall', HrOnn, Bulgia, Bara
en Kolga, Daarenboven bezat hij twee dienaars, die Fimafengur ell Eldur heetten. De .Edda" verhaalt van hem, hoe hij
eenmaal in Asgard door de goden onthaald werd, en het hem
daarop gelukte, om de goden in zijn huis met een schitterend
tegemnaal te verrassen.
Aegisthus (grieksch), zoon van Thyestes, den broeder van
Aliens, en zijne eigene dochter Pelopia, werd door zijne moeder te
vondeling gelegd, en door herders gevonden, die hem door eene
geit lieten zogen, waarvan hij zijnen naam heeft. Zijne moeder
vermoordde zich naderhand, toen zij de schanddaad vernam,
waartoe zij , zonder te weten door wien, verleid was. (Zie
Atreus, Agamemnon en Orestes). Hij is veelvuldig in
de ongelukken van het huis der Talantiden gemikkeld, dat zoo
veel stof tot treurspelen geleverd heeft.
Aegyptus (grieksch), de tweelingbroeder van Danaus en
noon van Bolus, die de brooder was van Age;nor en Libya, en
van Anehina, eene dochter van den riviergod Nilus. IIij was
koning van Egypte, terwijl zijn broeder koning van Libye was
de eerste had vijftig zonen, de laatste vijftig dochters, de bekende Danaiden. Beide broeders geraakten met elkander in
strijd over de heerschappij, daar Ae gyptus zich ook van het rijk
Lib e oilde meester maken. Wel moest de vrede onder de beide
broeders hersteld worden , op voorwaarde, dat de kinderen van
beide zijden met elkander zouden huwen; maar achter dozen
voorslag van Aegyptus schenen vijandelijke plannen verborgen
Le zijn, en daarenboven weigerden de dochters van Danaus om
met zulke nannw e bloedverwanten eene huwelijksverbindtenis

19

Aegyptus.

aan te gaan. Daarbij kwam eene godspraak, welke den vader
voorspelde, dat hij door een zijner schoonzonen het leven zou
verliezen. Dear Danaus niet hopen kon zich langer met vrucht
tegen zijn magtiger broeder te kunnen verdedigen, ontvlugtte
hij met al zijne dcrchters heimelijk op een schip uit Libye, en
kwam gelukkig te Argos aan, het stamland van Jo, de oorspronkelijke moeder van het geheele geslacht. Als afstanamelingen
van hetzelfde huis werden zij op hun smeeken door de inwoners
aldaar gastvrij ontvangen; maar kort daarop verscheen Aegyptus aan het hoofd zijner zonen, nadat het hem gelukt was het
spoor der ontvlugten te ontdekken , en eischte gewapenderhand
van de Argivers, dat zij zijne bloedverwanten zouden uitleveren. Daaruit ontstond een oorlog, waarin de vervolgers nogmeals de overhand behielden en Danaus eindelijk dwongen, om
in het huwelijk zijner dochters te bewilligen. De laatsten werden dan ook aan hunne bruidegoms bij het lot toegewezen, maar
ontvingen ook van kunnen vader ieder eenen dolk, met het bevel, om hare echtgenooten in den bruiloftsnacht te vermoorden.
Allen gehoorzaamden, eene enkele uitgezonderd, Hypermnestra
genaamd, die haren bruidegom Lynceus, uit voor hem opgevatte
liefde spaarde, en door hare hulp deed vlugten. Terwijl de overige dochters op den morgen na dezen bloedigen nacht met de
hoofden harer gedoode echtgenooten voor haren vader verschenen, bekende Hypermnestra hare ongehoorzaamheid ; de vertoornde Danaus bevel het edelmoedige meisje in den kerker te
werpen en te veroordeelen De regtbank ondertusschen, die over
haar gesteld werd, sprak haar vrij ; Lynceus werd haar gemaal,
hetzij dan, dat de vader zich liet bevredigen , of dat deze zoon
van Aegyptus hem, uit wreak over den moord zijner broeders,
met het zwaard ombragt en op deze wijze de uitspraak van het
orakel aan hem vervulde. Zeker is het, dat hij zijnen schoonvader, lien de Argivers reeds vroeger tot koning verkozen hadden,
in de regering opvolgde ; hij en Hypermnestra leiden den grond
van een vorstengeslacht, dat vele beroemde nakomelingen telde.
Aeschylus heeft in zijn treurspel »de Smeekelingen", de cankomst der schoone vlugtelingen in Argos tot op hare bijeenkomst
met de woeste zonen van Aegyptus roerend en trefrend geschilderd. Wet de overige Danaitlen aangaat, zoo vonden deze met
bloed bevlekte vrouwen gedurende langen tijd geene andere
minuaars, tot dat eindelijk, volgens berigt van Pindarus, Danaus
2
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plegtige spelen held , vs, aarin hij zijne dochters als prijs aui de
overwinnaars uitloofde ; volgens eene andere mythe werden zij
alien to gelijk door de wrekende hand van Lynceus verslagen.
Aejkthyrnur (noordsch), een hert, dat in het Walhalla
staat, zich voedt met de takken van den boom Lerad, en nit welks
hoornen zoo vele droppelen in de bron Hwergelther vallen, dat
daaruit zeven en dertig rivieren haar voedsel vinden.
Aeneas (grieksch en romeinsch), de zoon van den trojaanschen vorst Anchises en de godin Venus , werd tot zijn vijfde
jaar door de Woudnymphen opgevoed en toen eerst aan zijnen
vader overgegeven. Toen hij volwassen was, zag hij zich genood.zaakt om ook aan den Trojaanschen oorlog deel to nemen ;
want Achilles overviel hem en dreef zijne runderkudden weg.
Hij streed dapper tegen de Grieken, zoo dat hij voor den errsten strijder na Hector gehouden werd; nit dreigende gevaren
werd hij door zijne moeder en andere goden gored, wier gunsteling hij was. Niettegenstaande de vermaning van Priumus,
om in den nacht, toen de stad ingenomeri werd, met de heelden der goden te ontvlugten, stortte hij zieh op nieuw in den
strijd tegen de Grieken, en week niet, dan nadat de grijze
Priamus gevallen was, en zijne moeder hem riep, om naar zijnen ouden vader terug te keeren. Hij vlugtte nu in bet kestrel; maar toen de stud overal in brand stolid, het leger deels
geslagen, deels gevlugt, en alle hoop vervlogen was, nam de
held zijnen ouden zwakken vader op den rug, zijnen zoon
Jules Ascanius aan de hand en verliet, de afbeeldsels der
goden met zich voerende, en gevolgd door zijne gemalin CreiCsa,
die hij evenwel in bet gewoel verloor, de brandende stad. De
verdere lotgevallen des vlugtelings worden ons door Virgil-ins
in de Aeneide gesehilderd. Met twintig schepen zeilde hij naar
Thracie, alwaar hij de stad Aenos begon te bouwen, doch door
een wonder verschrikt, liet hij deze onderneming weder varen.
Ore het orakel to vragen begafhij zieh naar Delphi; de verkeerde
nitlegging der godspraak voerde hem naar Creta, van waar cone
pest hem verdreef. Teen trok hij naar kaap Actium , alwaar hij
ter eere van Apollo spelen vierde en vond daarop in Epirus Helenus en Andromache. Van daar voer hij naar Italie, voorbij de
zeeengte, naar de Cyclopen bij den Aetna, en landde vervolgens
op Sicilie aan de westzijde, alwaar Anchises stierf. Een storm
drt of hem daarop Haar Afrika, al waar de phoenicische Dido, die
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juist bezig was om de hoofdstad van de volkplanting barer landgenooten, het latere beroemde Carthrtgo te bonw en, hem met de
meeste gastvrijheid ontving, en het voornemen had hem tot gemaal te nemen. Gedurende eenigen tijd genoten beiden de liefde,
die in beider hart voor elkander gloeide; maar weldra liet Jupiter hem door Mercurius gebieden, om aan de stem des noodlots
te gehoorzamen en te vertrekken. Terwiji nu de verlatene Dido
haar leven, nit wanhoop over het verlies des dierbaren vriends,
op eenen brandstapel eindigde, na zieh vooraf met het zwaard
van Aeneas de Borst doorboord te hebben, zeilde deze met zijne
lotgenooten weg en werd door eenen storm naar Sicilie geslagen,
alwaar hij bij zijnen trojaanschen vriend Aeestus lijkspelen ter
eere van zijnen vader vierde. De vrouwen zijner reisgezellen, de
lange scheepvaart moede en door Juno aangezet , staken de schepen in brand, waarop hij besloot de vrouwen en zwakken achter
te laten. In dit besluit versterkt e hem Anchises, die hem verscheen
en vermaande naar Italic te reizen. Hij betrad het eerst de italiaansche kust bij Comae, alwaar eene beroemde Sibylle woonde,
die hem de toekomst voorspelde, en hem den weg naar de onderwereld wees (z. A v er nu s). Daarop zeilde hij naar den mond
van den Tiber, alwaar hij, Mende, dat hij aan den eindpaal zijner
reizen gekomen was, aan den oostelijken oever, in het rijk van
den koning Latinus , aan land stapte, en hartelijk ontvangen
werd. Lavinia, de dochter diens konings, was door het lot voor
eenen vreemdeling bestemd, maar door hare moeder aan Turves,
een ander vorst, beloofd ; dit veroorzaakte eenen oorlog, na welks
einde Aeneas met Lavinia huwde. Later werd hij zelf koning en
vereenigde de inw oilers des lands met zijne Trojanen, die nu
gezamentlijk den naam van Latynen ontvingen. Zijn zoon bij
Lavinia, Aeneas Sglrius, werd de stamvader der koningen van
Alba Longa, waaruit Romulus en Remus, de stichters van Rome,
voortsproten. Bij zijne eerste gemalin Creusa had hij eenen zoon
Julus, van wien de Romeinen het geslacht van Julius Cesar
afleidden.
Aeolus (grieksch), de zoon van Hellen en de nymph Orseis,
een kleinzoon van Deucalion en broeder van Doran en Xutlius.;
hij was een der stamvaders van bet grieksche y olk, inzonderheid
van den stam der A eoli er s , eenmaal de voornaamste der Hellenen. Zijnc bijzondere afstammelingen dragen den naam van
Bij zijne vrouw Enar'(ite, de dochter v an
A c o li d e
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chus, verwekte hij zeven zonen en vier dochters, onder de eersten van welken Cretheus, AtNimas,Salidoneus en Sisyphus eene
voorname rol in de grieksche mythologic spelen, omdat Phrixus,
Belle, Jason, Pehas en andere voorname personen van hen alstammen. Een andere AeClus , van den eerste afstammende,
de broeder van Boeotes, was een koning, die op een eiland in de
Thyrrheensche zee regeerde, dat tot de groep der Liparische
eilanden behoorde en door Plinius Stronyyle genoemd wordt. Hij
was een vroom en godvreezend man, nienschlievend jegens de
vreemdelingen, leerde het gebruik der zeilen en voorspelde de
winden, waarom de oude dichiers hem tot den god der winden
maakten. Bij flomerus is hij slechts de gelukkige heerscher der
Aeolisehe, later de Liparische eilanden, de zoon van Hippotes
en door de guest van Juno door Jupiter tot god en koning der
winden verheven. Be omzwervende Odysseus (Ulysses) landde
op dit eiland, dat op het water dreef en door eenen metalen
muur van alle zijden omgeven w as. Aldaar i erd hij door Aeolus
eene maand Lang gastvrij onthaald, en eindelijk met eenen gunstigen westenwind weggezonden, die hem weder naar Ithaca
moest voeren. De overige winden, die den reiziger ongunstig
waren, bond Aeolus in eenen lederen zak, dien hij hem op het
vaartuig mede gaf en zelf aan den mast vastkctende. Ongelukkig
werd deze door zijne reisgezellen nit nieuwsgierigheid geopend,
terwijl Odysseus, door langdurig waken afgemat, ingesluimerd
was; de winden vlogen er nit en slingei den het schip, dat reeds
in het gezigt van Ithaca was, weder te midden van de onstuimige en onbekende zee, waarop het weldra verbrijzeld erd.
(Z. Ulysses). Volgens Virgilins had Aeolus de winden in eerie
ontzaggelijke rotskloof opgesloten, in w elker binnenste zij gevveldig woedden, terwijl de god op den top der rots zijnen vorstelijkenschepter zwaaide.
Aerope (grieksch), de dochter van den koning Catreus van
Creta, de gemalin van Plisthenes , een zoon van koning Atreus.
van Myeenae; zij was de moeder van .Agarnemnon en Menelaus.
Na den vroegtijdigen dood van haren gemaal huw de Atreus
haar zelf. Zij maakte zich aan echtbreuk met Thyestes schuldig ;
de beide genoemde zonen werden evenwel later voor de echte
zonen van Atreus gehouden.
Aesculapius (roincinsch) en Asklepios (grieksch), de
god der geneeskunde , cot zoon van Apollo en CorOnis, de (loch-
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ter van den thessalischen vorst Phlegya q ; zij zoo door Apollo
zelven uit minnenijd gedood zijn , maar toch nog als lijk door de
hulp van illercurius aan den genoemden zoon het levee geschonken hebben , Wiens wieg door allerlei wonderen ornringd was.
Apollo vertrouw de het kind ter opvoeding aan den wijzen Centaur Chiron, bij wien hij zulke vorderingen in de wetenschappen,
yooral in de heelkunst maakte, dat hij weldra den room van zijneu
leermeester verdonkerde. alleen redde hij eene verbazende
menigte stervelingen van den flood, meat riep ook verscheidene
over ledenen in het lever" ter ng , zoo als Captineus , Lycurgus,
Hippolytus en anderen. Pluto echter daardoor voor de ontvolking der onderwereld beducht, klaagde horn bij Jupiter aan, en
daar de hoogste god bovendien bevreesd was, dat de menschen
voortaan de hulp der goden zouden verachten , wanneer zulk een
helper op de aarde bleef vertoeven , die zich vermetel tegen de
bestaaude orde der Bingen aankantte, doodde hij door eenen
blikseinstraal den weldoener der menschen, die hem voortaan
nit dankbaarheid goddelijke eer bewezen. De vervaardigers van
dien bliksem, de Cyclopen , werden daarop door den vertoornden
Apollo gedood, waarvoor doze wederom , uit bet rijk der goden
verbannen, eenen tijd lang op de aarde doorbrengen moest.
Homerus en Pindarus kennen Aesculapius slechts als den voornaamsten geneesheer ; zeer spoedig echter bewees men hem in
Griekenland , gelijk later in Rome, goddelijke eer, en op vele
plaarsen had hij beroemde tempels. Dozen stonden gewoonlijk
huiten de stall in heihge bossehen, in de nabijheid -van gezondheids - of andere bronnen, of op hooge bergen. Vooral nerd hij to
Epidaurus vereerd , alwaar zijne dienst zich weldra met oostersche gebruiken, vooral de slancendienst vermengde, en de aangebragte zieken door tooverspreuken, offers, soms ook door heilzame kruiden genezen werden. Doze algemeen vereerde god moest
natuurlijk den kunstenaars ruime stof tot afbeeldingen leveren,
Zijn to Epidaurus uit ivoor en good i ervaardigd beeld zat op
eenen troon, met den slaugenstaf in de eene hand en de andere
op eenen slangenkop rustende , terwijl zich het zinnebeeld der
waakzaamheid, de hond, aan zijne voeten be y ond. De uitstekendste kunstenaars stelden den god voor als een school', verheven
man, dien zij meer en meet op Jupiter deden gelijken. Zijn digt
op den schedel gescheiden hoofdhaar valt in lokken aan beide
zij den op zijne sehouders "leder ; zijne gebaarde kin V errniuderde
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de zaehte uitdrukking van zijn gelaat niet, waarop kalrnte en
wijsheid verspreid lagen. Het bovenlijf is
naakt; het onderlijf wordt bedekt door een
van de schouders afhangenden rijk geplooiden mantel, terwijl aan zijne voeten de aan
hem gewijde haan , diem men hem dikwijls offerde, de waakzaamheid uitdrukte.
Wanneer de zieken, die nu en dan in zijnen
tempel gebragt werden, gelukkig genezen waren, waren zij gewoon hem met slechts met
offers te danken, maar ook op de wanders
den loop hunner ziekte en de aangew ende
geneesmiddelen te sehrijven, opdat zij ook
aan
. anderen nuttig zoudenkunnenzijn; daaruit ontstond langzamerhand de wetenschappelijke geneeskunde der ondste artsen. Vol-Bens Homerus had Aesculapius of Askiepios,
twee zonen, Machdon en Podalirius , die de geneesheeren van
het grieksche leger voor Troje waren; van zijne dochters vereerde
men inzonderheid flygieia, de godin der gezondheid en Panacea,
de godin, die van alle ziekten bevrijdde. De nakomelingen van
Aesculapius, op wie zijne genees- en heelkundige kennis overging, en die zich vooral op Cos en Cnidus gevestigd hadden,
droegen den naam van Askl epiaden, welken naam ook gegeven werd aan eene geneeskundi ge orde, waarvan de leden eerie
soort van priesterkaste vormden, die de geneesmiddelen geheirn
hielden, en slechts aan elkander mededeelden, terwijl zij zich
door eenen eed verbonden, om die voor oningewijden verborgen
te houden.
Aeson (g'rieksch) Z. Argonauten.
Aeternitas (romeinsch), de verpersoonlijkte eeuwigheid ,
eene godin, die men dikwijls op munten afbeeldde. Men stelde
haar voor onder de gedaante eener deftige vrouw met ver scheidene attributen , die alien ten doel hadden, om haar wezen
zinnelijk voor te stellen: een lava , waarop zij nu eens zit, dan
eens met harem eenen voet staat, iets beteekenende, dat noch
begin, noch einde heeft. Voorts een olifant , waarop zij rijdt ,
wegens den langen levensduur van dit Bier; een phoenix, als
een schepsel , van heto elk men geloofde, dat het bestendig weder uit zijne eigene ascii herboren w cad; eene rich in den staart
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bijtende slang, of ook een ring, ter aanduiding van hetzelfde, dat
de kogel moest voorstellen. Somwijlen gaf men haar ook in de
regterhand bet hoofd der zoo, en in de linkerhand dat der maan,
orndat men den loop deter beide hemelbollen voor oneindig hield.
Aether (grieksch en romeinsch), de hemelruimte, een zoon
van den Chaos en der Buisternis , verwekte in het begin met de
Aarde (Gaut) de Gigadten , Titans en monsters ; later echter
werd hij de woonplaats der zalige goden, of de hemel, waarover
Jupiter heersclite.
Aetna (grieksch), eene Uranide, die, volgens de mythe,
aan den bekenden vuttrberg op bet eilaiid Sicilie zijnen naam
gegeven heeft. Onder den voet van den Aetna rust, gelijk Pindarus en Aeschylus verhalen , de honderdkoppige doodvijand der
goden, Typhon, die door Zeus verwonnen en daar nedergeblik semd werd , n aar hij nog vlammen spuvvt ; te gelijk plaatste men
iu de ingewanden des vuurbergs eene werkplaats van Vulcanus,
die met de Cyclopen de bliksems van J upiter vervaardigt en op
den top zit te hameren.
Afgodsslang (afrikaansch) , eene door de Negers in bet
binnenste van Afrika aangebeden reuzenslang, die men knielend
de hoogste eer als godheid bewijst.
Agam -ddes (grieksch) , de broeder van Throphijnius en
zoon van Erginus, koning der Minyers. Beide broeders verwierven zich door hunne bouwkunst grooten roem een werk
hunner handen IN as de verhevene Impel van Delphi. Na zijne voltooijing verzochten zij Apollo om eene belooning, waarop zij tot
antwoord kregen, dat zij zeven dagen wachten en lien tijd vrolijk
doorbrengen zouden. Zij gehoorzaamden en op den morgen van
den achtsten dag werden beiden dood gevonden; zij ontvingen
daarom goddelijke eer en ThrophonitAS kreeg zelf een heilig orakel.
Agamemnon (grieksch), koning van Mycenae, broeder
van Al enelrius; volgens de eene mythe waren beiden zonen van
Plisthenes en Aerope en dus kleinzoon van Atreus; volgens
anderen echter w arm zij vv erkelijke zonen van Atreus en Ae-rope , en werden daarom haar hunnen wader A triden (Atreiden) genoenid. Beide zonen waren in het noodlot van het
huis der Tantaliden gewikkeld , (Z. Tan t a 1 u s). Agamemnon
koos tot gemalin de dochter van Tyndareus , Clytaemnestra
gcnaanid, de stiefznster der schoone Helena, die met zijnen
broeder galy% d was. Hij had bij haar iicr kiiidcren, na-
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mehjk Iphigenia, Electra, Chrysothemis en 07estes. nen Helena door Parzs, den zoon van Przanins, koning van Troje, geschaakt was , trok hij met zijnen broeder geheel Griekenland door
om de vorsten tot eenen togt tegen Troje op te roepen. Hij bereikte
zijn doel en nerd zelf te Argos tot opperbevelhebber der verbondene Grieken verkozen, welker leger zicb in de haven van Aulis
verzamelde. Aldaar werd Iphigenia, ten einde eenen gunstigen
wind voor de vloot te verkrijgen, aan Diana geofferd, en nu stale
bet leger naar Troje over, waar Agamemnon zich gedurende de
belegermg als een der edelste helden en een waarlijk koninklijk
vorst deed kennen. lir a de verovering keerde hij eindelijk , na
door tegenwind lang omgezworven te hebberi, in zijn vaderland
terug. Aeschylus schildert ons in zijne »Oresteia" bet treurige
lot, betw elk hem na eerie tienjarige afwezigheid aldaar wachtte.
Clytaemnestra, nog altijd vertoornd over den flood van Iphigenia
en andere grieve'', was hem middelerwijl ontrouw geworden en
leefde met Aegisthus, des broeders zoon van Atreus, Wien hij
bij zijn vertrek vrouw en kinderen had toevertrouwd , in heimelijke eehtbreuk. Om de straf te ontgaan, vermoordde zij haven
gemaal, then zij met geveinsde vriendelijkheid ontvangen had,
terstond na zijne terugkomst op eene arglistige wijze , te gelijk
met Cassandra, die hij als buit uit Troje had medegebragt ; zij
wierp hem, toen hij zich in het bad verkwikte, een ruim netvormig kleed over bet hoofd en doodle hem met verscheidene
dolksteken. Nu kwam Aegisthus te voorschijn , en aan de zijne
van haren heel regeerde zij zoo lang ongestoord over Mycenae ,
tot dat haar soon tot jongeling was opgewassen en op bevel van
Apollo den vadermoord door eenen moedernioord wreekte.
Aganippe (grieksch), de dochter van den riviergod Tecmessus op den bug lied con in Boeotie, en de nymph der brow
van dies imam, die den illuzen gewijd was , w elke naar haar de
Agani ppid en genoemd werden. Zij had de eigenschap, dat
zij hem, die van haar gewijd water dronk, het dichtvuur instortte. Z. ook Arethdsa, Muzen en H eliconi de n.
Agave (grieksch), eene dochter van Cadmus en Harnzonia,
had het ongeluk hares eigen zoon te dooden. Gehuwd met
Echion, baarde zij hem Pentheus, aan Wien de grijze Cadmus
den schepter van Thebe overgaf. De jonge koning wilde den
weinig °adorer' Bacchus, den zoon van de zuster zijner moeder,
van Seng
le en Jupiter, niet 1709r god erkennen; zijne moeder
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was daartoe evenmin genegen , en had niet hare andere zusters
reeds aan den goddelijken oorsprong van Bacchus getwijfeld en
geloochend, dat hare zuster Seinele de bruid van Jupiter geweest was. Ofschoon de nieuwe god zijnen zegetogt door alle
landen roemrijk volhragt, ging men evenwel in zijne vaderstad
Thebe voort, hem den verschuldigden eerbied te weigeren
en zijne dienst te versmaden. Men verklaarde hem voor eenen
bedrieger, en de boosheid van Agave en haren zoon ging eindelijk zoo ver, dat zij besloten den god met zijne tot razernij opgewonden gezellinnen, de M aendden en Bacchanti nnen, te vermoorden en op zekeren dag naar den berg Cithaeron trokken,
om de aldaar verzamelde heilige feestkoren te overvallen. De
Worn van Bacchus spaarde nu zijne vijandelijke bloedverwanten
niet langer; hij rnaakte het geheele ge y olg van Pentheus wawazinnig , zoo dat het in blinde woede den koning Your een everzwijn aanzag, waarop alien te gelijk aanvielen, zelfs zijne eigene
moeder niet uitgezonderd, die haren zoon niet meer herkende ,
maar in de wildste razernij den ongelukkige in stukken hielp
scheuren. Dit treurig lot van Pentheus is door Euripides in een
stuk, getiteld )) de Bacchantinnen", dramatisch voorgesteld.
Agdistis (grieksch), een monster, man en vrouw te gelijk,
door Zeus verwekt, toen hij eens van Cybele droomde, waardoor
zij zwanger word; volgens eene andere mythe van Jupiter en den
steen Agdus, dien Deucalion en Pyrrha over hun hoofd wierpen,
om de wereld weder te bevolken, ell waarvan Jupiter er een in
eene vrouw veranderde. Na eene door de goden bewerkte herschepping bleef slechts een vrouwelijk woven over ; nit het mannelijke ontsproot een granaatboom, welks vruchten door een
ander wonder den bekoorlijken Attes voortbragten. In KleinAzie genoot Agdistis goddelijke vereering, met Cybele en Rhea
gelijkstaande. Z. C y b '61e.
Ageldus (grieksch), de zoon van Oeneus en Althaea , de
broeder van Meleager, vond zijnen dood in den slag, dien de Calydoniers en Cureten over den kop en de hued van het calydonische zwijn aan elkander leverden. Een andere Agelaus was de
zoon van Damastor, en een der minnaars van Penel'Ope, die even
als de anderen door Odysseus gedood nerd. — Denzelfden naam
droeg de dienaar van Pcianzus, die Paris op den berg Ida nederlegde, maar hem, toen hij na vijf dagen het kind door eene beerin
zag zogen, medenam en zelf opvoedde.
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AgOnor (grieksch), een zoon van Neptunus en Libya, de
dochter van EpCiphus, regeerde over Phoenicie, werd de stamvader van een beroemd geslacht, en was de broeder van Belus.
Bij zijne vronw Telephassa kreeg hij de zonen Cadmus , den
stichter van Tliebe, Phoenix en Cilix, en de dochter Europa, die
door Jupiter, in de gedaante van eenen stier, geschaakt werd.
De vader gebood zijnen zonen hunne geroofde zuster op te zoeken, met bevel om niet zonder Naar terug te keeren, Daar al
hunne nasporingen vruchteloos waren, zetten zij zich in andere
landen heeler. De gezamentlijke afstammelingen van Agenor
heeten Agenoride n. — Een andere Agenor was de zoon
van den trojaan Antenor en een der dapperste Trojanen, die
zclfs, door Apollo aangevuurd, met Achilles streed en hem wondde ; toen hij emdelijk op het punt was om overnonnen te worden,
nam Apollo zijne gedaante aan, en redde hem daardoor.
werd later door Neoptoleinus, zoon van Achilles, gedood. Er zijn
nog andere personen van dien naam.
Aglaja (grieksch), cone der drie Gratien (Chariten), de
dochter van Zeus en Eurynome ; volgens anderen daarentegen
de moeder der Gratien en gemalin van Vulcanus (Hephaestos).
AglibOlus (syrisch) , de in Palmyra vereerde zonnegod
(derhalve de Apollo der Romeinen), terwijl Halachbelus aldaar
den maangod schijnt voorgesteld te hebben. Zijn marmeren beeld
te Rome vertoont hem als een in eenen opgeschorten mantel gewikkelden jongeling, die in zijne linkerhand eenen staf of eene
rol draagt ; het beeld is echter verminkt, daar de regterhand
on tbreekt.
Agni (indiseh), de god des vuurs, wien alle Braminen, door
het vuur hunner woningen het eer st moeten offeren, de zoon
des bemels (Kasyapa) en der daggodin (A diti); hij beheerscht
de zuidoostelijke luchtstreek. Hij zit op eenen ram, het hoofd
door vlammen omringd , en heeft vier amen, -waarvan tw co met
dolken gewapend zijn. Zijne residentie heet A g ni 1 o g a; Agni
purana is het bock, dat over de schepping handelt en daarom
inzonderheid het heilige bock des vuurs.
Agraulos (grieksch), eene dochter van koning Cecrops van
Athene, offerde zich vrijw illig voor bet vaderland op, toes bet
orakel verklaard had, dat de langdurige oorlog, w aarin Athene
gewikkeld was, slechts daardoor eindigen Icon, dat iemand vrijwillig voor do stad stierf. Het dankbare vaderland rigtte haze
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eenen tempel op, waarin de achttienjarige atheensche jongelingen tot kampvechters voor het vaderland gewijd werden en zweren moesten, hunne wapenen nooit te beschimpen, maar Haar het
voorbeeld dier heldin liever te sterven Ovidius verhaalt de lotgevallen van Agraulos anders en berigt, dat zij in eenen zwarten
steep veranderd is ; volgens eene derde mythe zou zij zich, wegens eene beleediging, Minerva aangedaan, te gelijk met hare
zusters in razernij het leven benomen liebben. Zij waagden het
namelijk, de haar door deze godin toevertrouwde mand te openen, waarin de jonge Erichtonius, een wonderkind van Vulcanis,
lag. Naauwelijks was de mand geopend, of de zusters Agraulos,
Hirse en Pandrosa veranderden in Furien, en wies pen zich van
den steilen muur van het kasteel der stall in de diepte.
Agrionia (grieksch), feesten ter eere van Bacchus, die te
Orchomenes in Boeotie door vrouvven en priesters van den god
in den nacht gevierd werden.
Agyieus (grieksch), de beschermer der wegen, een bijnaam
van Apollo.
Ahriman (perzisch), de God der duisternis, het booze beginsel, het opperhoofd der booze geesten, gelijk Zoroaster leerde,
troont op eenen noordelijk van Perzie gelegen berg, Aherman
genaamd, en tend van daar al zijne ondergeschikte booze geesten over de wereld. Hij is de bestendige vijand van Ormuzd, den
god des lichts of het goede beginsel, en poogt steeds de schepping
te vernielen. Heiden zijn ontsproten uit den goddelijken oorsprong aller Bingen, de Zarvana Akarana, d. de oneindige
tijd, waarom het zinnebeeld daar van bet voornaamste zijner attributen is; deze is het, die de wereld besloot te scheppen, en aan
het geschapene eenen duar van twaalf duizend jaren verzekerde,
welke tijdruimte hi vier tijdvakken, elk van drie duizend jaren,
verdeeld moest zijn Toen Ornzuzd en Ahriman voortgebragt
waren, vertrouwde het hoogste wezen de verdere schepping aan
den eerstc toe. Daarop schiep deze zes Amschaspands, acht
twintig Izeds en eene menigte Ferwers, die later menschelijke
zielen werden. Ahriman daarentegen gaf het aanzijn aan evenveel
Dews. Na verloop van drie duizend jaren bragt Ornmzd de geheele zigtbare buitenwereld, de ligchamen- en menschenwereld te
voorschijn, zoo dat hij, de god des lichts, in de volgende drieduizendjarige tijdruimte eigentlijk alleen heerschte , gelijk door de
Ahriman ondei tussehen , als in tegenst elZarvana bepaald
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ling met het goede beginsel geschapen, had gedurende dit tijdvak
zich door het scheppen van het geweldige rijk der duisternis tot
den strijd met het rijk des lichts voo.rbereid, zonder nog de vijandelijkheden te beginnen. Eerst bij het einde van het tweed, tijdvak,
waarin liet licht over de duisternis geheerscht had, waagde hij
eenen aanval op den hemel en daarmede nam de strijd eenen
aanvang ; uit den voor hem onverdragelijken glans des lichts te
ruggekeerd, verwoestte hij de aarde tot in haar nitddelpunt ,
alwaar hij den door Ormuzd geschapen stier Abudad door twee
booze geesten liet dooden, en niet slechts van nu of aan voortdurende plagen over de oppervlakte der aarde uitstortte , maar
ook op de sterren aanstormde en een aantal dier hemellichten
verduisterde. De goede geesten echter, onder aanvoering van
Ormuzd, daalden nu van de tinne des hemels, of van den top des
eeuwigen bergs Albordschi , de met eeuwig licht omstraalde
woonplaats der zaligen, seder, om tegen den verwoester der lagere oorden te strijden, en stortten hem voor eenen tijd, niet de
heirlegers zijner geesten, in den afgrond der verdoemenis. Voor
ditmaal kon alzoo Ahriman de overwinning niet behalen. Evenwel had hij zich weder opgerigt en de aarde tot zijne verblijfplaats gekozen, toen de derde vvereldperiode begon, waarin beide
begmselen gemeenschappelijk , of te zamen , maar geenszins in
vrede met elkander heerschen moesten. Uit de heupen van den
gedooden eersten stier Abudad ontstonden de eerste menschen en
dieren, die de aarde langzamerhand bevolkten, alsmede de menigvuldig e goede zaden voor de plantenwereld. Vrachteloos had
alzoo de booze Ahriman getracht , om door zijnen eersten aanval
den voortgang der schepping te verhinderen ; daar hij ech ter genoodzaakt was oin tegen elk goed schepsel van Ormuzd een
kwaad tegenover te stellen, wing hij ook thans den strijd tegen
de nieuw geschapen menschen aan, overwou den eersten mensch
Kajontorts door de ontzaggelijke overmagt zijner geesten, en
verleidde diens eerste afstammelingen, die uit zijne vruchtbaar
makende asch, onder de beseherming van twee goede genien geboren werden, tot het doers van zonde, zoo dat zij sterfelijk werden, even als al hunne nakomelingen. Dit tijdvak, waarin beurtelings licht en duisternis de overhand liebben, duurt nog voort.
Eene volkomene zegepraal zal evenwel Ahriman nosh thans,
nosh in het toekomende behalen. Reeds de stervende eerste stier
had voorspeld, dat het kwade bij het einde der wer gild zonde on-
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dergaan, hetwelk op de volgende wijze zal moeten geschieden.
In de vierde en laatste drie duizendjarige periode verheft zich
Ahriman tot eenen beslissenden slag ; schijnbaar de zegepraal
behalende, slingert hij eene brandende korneet neder, steekt de
aarde in brand en verandert haar met al hare sehepselen in eenen
glocijenden rnetaalstroom. Deze echter moet zelf tot den ondergang van den verwoester dienen ; hij vloeit in het rijk van
Ahriman, of in de hel neder en verteert eindelijk zoo wel hem als
de geheele menigte zijner geesten ; eene zuivering, die aan het
chide der twaalf duizendjarige tijdruimte geheel voleindigd zal
zijn. Alle sehepselen, die voorheen zondig waren, de mensehen
zoo wel als de booze geesten, met Ahriman zelven, verschijnen go louterd aan de zijde van Ormuzd voor den Croon van den almagtigen oorspronkelijken god Zarvana Akarana, die de wereld, zoo
als uit hare lotgevallen blijkt, slechts schiep met het oogmerk ,
om het goede door den strijd met het kwade te verheerlijken,
uitroeit.
terwiji het te gelijker tijd het kwade
zelf. Want van nu
af aan heerscht slechts het goede in het rijk des hemels, zoo wel
als op de verjongde aarde. Evenzoo verhaalt de noorclsche mythe
den ondergang der wereld door de vurige zonen van llfuspelheim,
wanneer de godenschemering Ragnarokr aanbreekt. De Ahriman der Perzen of oude Parsen is de Satan der Joden , die dan
ook de eenige volken in de oudheid zijn, welke een rijk van booze
geesten, onder een eenig opperhoofd staande, en steeds tegen het
rijk van het goede gekeerd, uitgedacht hebben.
AlciOneus (gricksch), of Ha dbn cu s, zoo veel als Hacks
beteekenende, z. P 1 n t o.
Aimon (middeleeuwseh), z. Heimo
Airaput (indisch) , een wijze olifant van ontzaggelijke
grootte, die eenmaal nit den Oceaan opsteeg, het firmament
draagt en den zonnegod Indra tot ros dient.
AiS (grieksch), verkort van Aides of Ilades, het doodenrijk.
Z. Pluto.
Aisa (gricksch), eene alles besturende godin, die het eennige
Nooillot beteekent, het Fatunt der Romeinen.
Ajataa (finsehi), eon boosaardige, rich in het on2,-eluk der
menschen verheugende woudnymph, die den reiziger, even als
een dwaallicht, van den regten weg duet afdwalen en hem in
poelen Cli moerassen lokt.
Ajax (gtieksch A i a s) cep naam, die op twee beroemde
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helden van Homerus betrekking heeft, van welke de een de
grootere en de andere de kleinere genoemd word, 'neer uit hoofde
van hunne ligchaamsgestalte, dan om hunne dapperheid. Ajax
de kleinere, de zoon van Oileus, koning der Locriers, en van
Eribpis, voerde als minnaar van Helena veertig schepen naar
Troje, g,edroeg zich gedurende de belegering als een der dapperste helden, en was na den snelvoetigen Achilles de sterkste
looper in het leger. Na de verovering der stad terug keerende,
word hij door den grooten storm, die alle overwinnaars vervolgde, op eene rots beneden Euboea gedreven, waarop hij zich
redde, nadat zijn schip gestrand was. Daar hij zich evenwel beroemde, doze redding aan zijne eigene kracht en niet aan Neptunes to danken to hebben , deed deze met zijnen drietand de
rots splijten, zoo dat hij eindelijk verdrinken moest. Dit rampzalig lot zou de held zich vooral op den hals gehaald hebben,
door dat hij, na de bestorming van Troje, de waarzegster Cassandra, die in den tempel van Pallas gevlugt was en het standbeeld der godin smeekend omvat hield, van daar met geweld
wegrukte en gruwelijk mishandelde. Ofschoon bij zich van deze
misdaad, waarvan Odysseus hem beschuldigde, door eenen eed
zuiverde, vervolgde hem evenwel de wraak der godin, die Neptunas tegen hem ophitste, en toch zou hij nog ontkomen zijn,
als hij zich niet aan gemelden overmoed had sehuldig gemaakt.
Eene andere mythe laat hem door Pallas zelve ombrengen, terwijl zij eene rots op den sehipbreukelmg nederstortte. De Locriers vereerden zijn aandenken, sloegen zijn afbeeldsel op hunne
munten en lieten in hunne gelederen bij het gevecht steeds eene
ledige plaats voor zijne schim, die ook eenmaal eenen daarin
dringenden vijandelijken bevelhebber doodelijk wondde.
De grootere Ajax was de zoon van Telranon, koning van Salamis, en kleinzoon van Aericus ; zijne moeder heette Eriboea,
en kreeg aanvankelijk Beene kinderen. Eons nu ION am Hercules
bij Telamon, om hem tot eenen togt naar Troje, dat beiden naderhand veroverden, nit to noodigen ; bij deze gelegenheid bad
hij zijnen vader Zeus, dat hij zich over Eriboea ontfermenzoude,
en hij haar eenen zoon zou doen baron, die even onkwetsbaar
was, als de huid van den nemeischen leeuw, die hij om zijne
schouders droeg. Een van den hemel afdalende adelaar verkondigde de verhooring dozer bode. Telamon word vader van Ajax,
en daarenboven nog van eenen tweeden zoon , den beroemden

Aijukal. :3 3
Teucer (Teukros), dies hij bij fiesiOne, de docliter van den koning Lawn'edon, verwekte, welke Hercules hem tot gemalin geschonken had, om hem voor zijne, bij de vroegere verovering
van Troje bewezen diensten te beloonen. Aan de zijde van
dezen halven broeder nam de Telamonische Ajax, gelijk hij naar
zijnen vader genoemd werd, aan den tweeden en grooteren togt
tegen de stall der Trojanen het roemrijkste aandeel. Ook hij was
onder de minnaars van Helena geweest , en trok met twaalf
schepen. naar Troje, alwaar hij naast Achilles, aan Wien hij door
zijnen grootvader Aencus verwant was, voor den schoonsten en
dappersten man van het leger gehouden nerd. Wij zien hem hier
als verdediger van zijn schip tegen de zegepralend voortrukkende
Trojanen. Zijne laden worden
/pi
geschilderd door den onsterfelijken zanger der 'Has, zijn treurig uiteinde door het treurspel
van Sophocles, dat zijnen naain
voert. Toen namelijk Achilles
gevallen was, zouden de wapenen
dezes beroemden hells aan hem
toegekend worden, die de waardigste na hem was. Slechts
Ulysses waagde het de aanspraken van Ajax te betvvisten ; er
werd eene regtbank uit de voornaamste legerhoofden benoemd,
0 oc
om den twist te beslissen, en
a0
de welsprekendheid en overredingskracht des eersten deed de regters ten nadeele van Ajax
beslissen, die op verre na niet zoo wel bespraakt was. Ulysses
kreeg de wapenen, maar de zoon. van Telamon kon deze grievende vernedering niet verdragen. Hij beschuldigde de regters
van partijdigheid, ondankbaarheid en bedrog ; toorn en wanhoop
rnaakten zich van zijne ziel meester, en nadat hij in blinde razernij getracht bad zich te wreken, stortte hij zich plotseling in
zijn cigen zwaard. De droefheid der Grieken over zijnen onverwachten dood was even groot als over het verlies van Achilles ;
in lateren tijd vierden Athene en Salamis inzonderheid zijne nagedachtenis door feesten en ander° eerbewijzen.
Aijukal (mongoolsch) , een der vier hoogstc afgoden, die
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op oostersche wijze voorgesteld ordt ; hij zit met de voeten onder het ligchaam gekruist op
eenen Croon, heeft drie hoofden
en tien handen, waarvan hij de
eerste regterhand op het hart
houdt. Men meent in hem over-1 '
eenkomst met den W i chnou der
Indiers te vinden.
Akdah (oostersch), de zei)
ven pijlen, die zich te INIekka bevinden , waarvan de Arabieren
rich bedienden om daarnit waar
te zeggen, voor dat Mabomed als
profeet opgetreden was. Wan neer iemand eene uitspraak van
het orakel hebben Wilde, staken de priesters drie dier pijlen in
eenen zak, waarvan de een met de woorden : ,,doe het niet", de
tweede met doe het", en de derde in het geheel niet gemerkt
was. De uitgetrokken pijl besliste over de gedane vraag ; de on beschrevene moest aanduiden, dat de onderneming zoo wel goed
als slecht kon afloopen.
Akuman (perzisch), de eerste en vreeselijkste der zeven
booze geesten, die Ahriman schiep, om hen tegen de lichtgeesten van Ormuzcl over te stellen , die den imam van Amschaspands dragen. De pers Rustan overwon en doodde den boozen
Aknman aan de kust van den perzischen. zeeboezem , nadat hij
gedurende zeven dagen en zeven nachten met het monster gestreden had, en waarbij Rustan zelfs eenmaal in de zee geworpen was.
Al (indisch), de wonderboom, die in het paradijs van Brahma
staat en alle vruchten der wereld draagt.
Alborak (mahomedaansch), bet zilverpaard van den aartsengel Gabriel, dat zoo snel is als eene gedachte. Mahomed deed
op dit paard eene reis van Mekka naar Jeruzalem door alle zeven.
hemelen ; bij zijne afreis stiet hij eene kruik met water om, die
nog niet geheel ledig geloopen was, toen de profeet terug Imam.
Albordschi (perzisch), de door Orniuzd geschapcn eerste
berg, die, de grondvesten en het middelpunt der aarde vormende,
aeht honderd jaren lang voortwies, de aarde zelve en alle andere bergen nit zich deed ontstaan , in de eerste twee honderd
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jaren den sterrenhemel, in de volgende twee honderd den maanhemel, in bet derde paar eeuwen den zonnebemel en bij het einde
van het tijdperk eindelijk den lichteu hemel der zaligen bereikte. Op zijnen hoogsten , door eeuwige helderheid omstraalden
top is de woonplaats van Ormuzd, die zieb aldaar in het rijk der
volmaaktste gelukzaligheid bevindt , een bloeijende thin zonder
grenzen, de woonplaats van onsterfelijke jeugd en onvergankelijk
zielgenot. Rondom zijneu voet wentelen zich bestendig in on-metelijke kringen de zon, maan en sterren; de schaduw des reuzenbergs , die altijd met den loop der zon gelijken tred houdt,
veroorzaakt op de oppervlakte der aarde den nacht, en dagen,
jaren en grootere tijdruimten worden Haar deze omwenteling der
zon berekend. Alle waterer' der aarde ontspringen uit millioenen openingen van dit renzengevaarte ; door zijne aderen grenst
hij aan de diepten van de poorten der hel, alwaar de booze geesten van Ahriman omdolen, in weiks duister rijk men over de
brug Tschinerad geraken kan.
Alcaeus (grieksch Alkaios) , een zoon van Perseus en
Andromeda, gehuwd met Hippon'Ome, de zuster der koningin
Jocaste, en vader van A inphitry on, den pleegvader van Hercules. De laatstgenoemde krijgt zelf daarom dikwijls den naam van
Alcaeus of de Alcide, als afstammeling van Alcaeus, daar Amphitryon met Alcmene, de moeder van Hercules, gehund was,
en Alcmene bet leven to danken had aan Anaxo , cone dochter
van Alcaeus,
Alcathous (grieksch), een zoon van Pelops en de schoone
Hippodamia, verliet zijn vaderland Elis, omdat hij zijnen stiefbrooder Chrysippus gedood had. Hij doodle op zijne vlugt den
op den berg Cithaerou rondzwervenden leeuw cn verkreeg daarvoor de hand der dochter van Mey'(ti ens, boning van Megaris.
De leeuw had namelijk v6dr zeer korten tijd den zoon diens koRings, Eurippus, verscheurd, en de vader had dien gene, die het
randier dooden zou, niet alleen zijne dochter Euachme maar ook
de opvolging in de heerschappij beloofd. ..41cathous behaalde den
dubbelen prijs, en rigtte aan Apollo en Diana, de godheden, die
voornamelijk de jagt bescherinden, eeuen tempel op, en herbouwde vervo l gens de door koning Minos van Creta verwoeste
muren der stall Megara. 13ij den laatsten arbeid hood Apollo
zelf de behulpzatne hand, en daar de god in dien tusschentijd
zijne tier moest afleegen, nam de steen, waarop zij motto, den
3*
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klank van het goddelijke speeltuig aan, zoo dat hij bij elke aanraking een hemelsch geluid deed hooren.
Alcestis (grieksch Alkeste of Alkestis), de dochter van
Pelias en Anaxibia, verkreeg door hare kinderlijke liefde, zoo
wel als door hare voorbeeldelooze huwelijkstrouw den hooren
lof, van als het voorbeeld van alle vrouwen der oudheid genoemd
te worden. 'UR liefde tot haren vader weigerde zij aan diens gevaarvolle verjonging deel te nemen, waartoe de arglistige Heck-a, de gemalin van Jason, de andere dochters diens konings
had w eten te belezen. Naderhand toonde zich Alcestis evenzeer
de trouvvste gade. Zij was de gemalin van Admetus, koning van
Pherae in Thessalie, en then deze eens zwaar ziek was, wijdde
zij zich, om hem te redden, aan eenen vrijwilligen offerdood. Z.
Admetus. Euripides heeft in het treurspel ), Alcestis" hare
opoffering en bevrijding uit de onderwereld door Hercules afgemaald.
Alcides (grieksch), z. Alc a e us en Herc ules.
Alcinous (grieksch), de zoon van Nausithous en kleinzoon
van Neptunus, was koning der Phaeaciers, die op het tegenwoordige eiland Corfu (Corcyra) woonden, onder wien nog twaalf
andere vorsten stondn. Bij zijne vrouw Arete, de dochter zijns
broeders Rhexenor, had hij vijf zonen en eerie dochter, de beminnelijke Nausicaa. Hij wordt zeer geroemd wegens de goede
ontvangst der Argonauten op hunnen teiugtogt van Colchis,
maar nog weer door de gastvrijheid, waarmede hij den armen
schipbreukeiing Ulysses (Odysseus) opnam, en hem, met rijke
geschenken overladen, eindelijk naar zijn vaderland Ithaca terug bet brengen. Homerus roemt bij deze gelegenheid de schatten van Alcinous, den blister zijner hofstad, de pracht van zijn
paleis en de schoonheid zijner tuinen.
Alois (slavisch), z. Holz y.
Alcmaeon (grieksch), de zoon van den ziener Amphiaraus
en Eriph P
- e, de zuster van koning Adrastus; zijn broeder was
Amphilochus. Hij kreeg van zijnen vader het bevel om het
verraad, door zijne moeder aan haren gemaal gepleegd, te bestraffen. Eriphyle had namelijk den dood haars echtgenoots
veroorzaakt; verleid door den gouden halsband van Harmonia,
had zij hem door hare vleijende toespraak overgehaald , om
tegen zijnen wil aan den togt naar Thebe met Adrastus deel te
nemen. (Z. de bijzonderheden van dit verraad op Amphiarau s),
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Nadat de veldtogt mislnkt en de vader, gelijk hij voorzien had,
daarbij omgekomen was, rustten de zonen der gevallen aanvoerders , de zoogenaamde E pigonen, eenen tweeden krijgstogt
tegen de zegepralende stad uit. Eriphyle liet zich ten tweeden
male, en ditmaal door den mantel van Harmonia, omkoopen ;
de zoon van Polynices bragt -bar dit geschenk, om haar haren
zoon , even als vroeger diens vader , te doen overhalen , om
aan deze tweede onderneming deel te nemen. Door de moeder
lastig gevallen, vraagde de zoon de godspraak van Apollo, wat
hij doen moest ; de god antwoordde hem, dat hij thans het wraakbevel zijns vaders zoo veel te meer behoorde te vervullen, daar
de moeder zich met ontzien had, den zoon aan een gelijk gevaar
bloot te stellen , alleen om aan hare hebzucht te voldoen. Vooraf
echter most hij zonder aarzeling aan den togt naar Thebe deel
nemen, De strijd liep ook ditmaal gelukkig af ; de zegevierende
Epigonen verwoestten de stad en Alcmaeon keerde ongedeerd
terug. Thans stelde hij zijne wraak niet langer nit en doodde
zijne moeder ; maar naauwelijks was de afschuwelijke daad volbragt, of de Furien maakten zich van hem meester en zweepteii
hem voort. Hij nam de kostbare geschenken, die zoo veel onheil
gesticht hadden, den halsband en den mantel van Harmonia, en
vlugtte naar Psophis in Arcadie, alwaar koning Phegeus regeerde, die den ongelukkige niet alleen van de bloedschuld poogde te
reinigen, maar hem ook zijne dochter Arsin6e (door anderen
Alphesiboea ge,noemd) tot vrouw gaf. Alcmaeon schonk daarop
de beide kleinoodien aan zijne gemalin. Doch de Furien keerden
met vernieuwde kracht terug; het zoenoffer van Phegeus had de
dreigende schim van Eriphyle niet voor altijd kunnen verbannen, en daar de goden zelfs de nabuurschap van Psophis, om
den wil van den moedermoorder met onvruchtbaarheid straiten,
zag hij zich andermaal tot de vlugt genoodzaakt. Gade en schoonouders verlatende, zwierf de ongelukkige, door de wroeging
voortgedreven, rond ; eindelijk wendde hij zich in zijne wanhoop
weder tot het orakel, en dit gaf hem ten antwoord, dat hij eerst
dan rust zoude vinden, wanneer hij zich in eene landstreek nederzette, die tijdens den moedermoord nog niet aanwezig was,
alzoo zijne stervende moeder, alle bestaande landen, die hem
opnemen zouden, vervloekt had. Wanhopende om een dergelijk
toevlugtsoord op de g arde te vinden, zwierf Alcmaeon verder ;
na geruirnen tijd ondertussehen, toen hij op de oevers van den

Alcmene.
AchelOus ronddw aalde, viel ziju oog op een eiland, dat door

aanslibbiug eerA sedert kort in deze rivier ontstaan was. De
Furien weken terstond terug, zoodra Alcmaeon dezen maagde—
lijken bodem betrad ; hij vestigde zich aldaar en huwde
ride, de dochter van den stroomgod Achelãus, die hem twee
zonen , Acarnas en Amphoterus schonk. Hier had hij no zijne
dagen in vrede kunnen emdigen, maar toen Callirrhoe van haven
gemaal vernornen had, aan welke onheilen hij vroeger ten prooi
geweest was , ontwaakte in haar het verlangen om den mantel
en den halsband van Harmonia te bezitten. Toegevende aan
hare dringende beden, ijlde Alcmaeon naar Psophis, om zich
deze schatten door zijne eerste gemalin te doen uitleveren ; hij
wendde voor, dat hij genoodzaakt was om deze schatten in den
tempel van Apollo te Delphi neder te leggen, kreeg de kleinoodien zonder moeite en bragt ze aan zijne tweede gemalin. Naauwelijks echter vernam koning Phegeus het aan hem gepleegde
bedrog, of hij zond zijne beide zonen, Temenus en Axion, den
trouweloozen schoonzoon en echt genoot achterna, om hem voor
zijne bedriegerij te straffen. Alcmaeon werd door hen gedood,
maar bleef niet ongewroken. De zonen van Callirrhoe roeiden
het geheele geslacht van Phegeus nit. (Z. A earn a s). Alcmaeon
verkreeg het aanzien van eenen heros; men bouwde hem teThebe
een altaar, niet verre van het Inds van Pindarus, en voorname
dichters, zoo als Sophocles, Euripides en Stesichorus hebben
zijne lotgevallen bezongen.
Alcmene, (grieksch), de dochter van Electron, koning
van Mycene, uitstekend door hare schoonheid, had eene gelofte
gedaan van slechts aan hem hare hand te reiken, die de van haven
vader geroofde randerkridden terug brengen en den moord harer
negen broeders wreken zoude. Dit deed Amphitryo, de koning
van Tiryns, waarvoor hij van zijnen oom Electryon diens dochter en later ook zijn koningrijk ontving. Na deze onderneming
en hare gevolgen verliep er echter geruime tijd, voor dat het
gesloten hnwelijk voltrokken kon worden, en terwijl in dien tusschentijd haar gemaal in den strijd met de vijanden van zijn
huis van zijne wooing werd verwijderd gehouden, maakte Zeus,
die eene hevige liefde your de schoone Alcmene had opgevat, van
de verlatenheid der jonge echtgenoot gebruik orn haar te omarmen. Eenigen verhalen , dat hij, om het vertrouwen der gade
des te ligicr tc winnen de gedaante van Amphitryo aannarn
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anderen, dat hij, door Mercurius geholpen, door het venster der
woonkamer binnensloop. De bruidsnacht , dien. Zeus met de
beminde doorbragt, ging met het buitengewone wonder gepaard,
–

dat hij door de alrnagt van den hoogsten god tot drie dagen en
drie nachten verlengd werd, gedurende welken onafgebrokene
duisternis op de aarde heerschte. llit deze wonder bare vereeniging word de grootste allcr helden, Hercules gehoren. Toen de
dag aanbrak, en de god in den hemel terug gekeerd was, kwain
Amphitryo in zegepraal te huis, waarop hij met zijne echigenoot,
die reeds den zoon van Zeiss in haren schoot droeg, de bruiloft
vierde. Alcmene beviel naderhand van tweelingzonen, Hercules
en den door haren gale verwekten 1phieles, die e6nen dag na
den eerste geboren werd, en verhazend van zijnen broeder in
karakter verschilde, gelijk dan ook nit het versehil der vaders
niet anders te verwaehten was. De bevalling zelve erd door de
wraakzuchtige Hera (Juno) bemoeijelijkt, daar zij de ontrouw
haars gemaals ontdekt had en Hercules reeds v66r zijne geboorte
op wrecdaardige wijze vervolgde. Zeven dagen fang ivist zij der
in barensnood erkeereside de hulp door godin der geboort e llithgr I
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te onttrekken. (Z Hercule s). Toen Hercules volw asses was,
verloor Alcmene haren gemaal Amphitryo op het slagveld,
werwaarts hij den godenzoon vergezeld had; hierop huwde zij
met Rhadamanthus, eenen zoon van Jupiter, en vlugtte met de
nakomelingen van Hercules, de Heracliden, naar Atheue, alwaar
zij met gastvrijheid ontvangen werd en bescherming vond. Zij
beleefde het nog, dat Eurystheus, de erfvijand van haar geslacht,
overwonnen werd, en stierf in hoogen ouderdom te glebe of to
Megara. Terstond na haren dood zond Jupiter Mercurius af,
om haar lijk naar de eilanden der zaligen te brengen; Mercurius
deed dit en legde in de plaats van haar ligchaam eenen steen in
de kist, die zoo zvi aar was, dat de dragers de lijkkist niet konden
vervoeren. Toen men haar daarop opende om naar de oorzaak
te onderzoeken, bemerkte men de verwisseling en had daardoor
eene aanleiding te meer om de overledene als eene halfgodin to
vereeren, aan wie men een bosch en eenen tempel wijdde.
Alcyone (grieksch) Z. Halcy`cine en Ceyx.
AlcyOneus (grieksch), de naam van twee naar een mensch
gelijkende monsters, die beiden door Hercules verslagen werden.
De een zwierf rond op de landengte van Corinthe en leide den
genoemden held lagen, toen hij met de kudde van den zonnegod
voorbijtrok. Aan den andere, eenen reus met drakenvoeten, den
zoon van Gaea (aarde) en Uranus (hemel), nam Hercules de
vermelde kudde, die uit Erythea weg gedreven was, n eder af, na
eenen vreeselijken strijd met hem gevoerd to hebben. Want
naauwelijks was de reus op den grond geworpen, of hij werd
door zijne moeder Gaea telkens van nieuwe krachten tot tegenstand aan zijnen bestrijder voorzien, die zich alleen daardoor
redden kon, dat hij op raad van Minerva het monster uit zijn
moederland Pallcne wegsleepte, waarop het stierf. Doze reus had
echter zeven dochters, die de Alcyo nid en genoemd worden ;
toen zij den dood haars vaders vernamen, stortten zij zich gezamentlijk uit wanhoop in zee, waarop de godin Amphitrite haar
nit medelijden in ijsvogels veranderde.
Alecto (grieksch) Z. Eu m en i d en.
Alfadur (noordsch), het hoogste, albesturende, onzigtbare
wezen, de A leader, onder welke benaming de bewoners van het
noorden zich reeds vroeg den schepper, regelaar en bestuurder
van alle dingen in zulk cone volmaaktheid voorstelden, als het
door de godsdienst der Joden en later iuzonderheid door die der
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christenen geschied is. Hij werd niet tusschen besloten tempelgebouwen,maar in de opene lucht, in geheimzinnige bosschen en
stille wouden bij storm, donder en bliksem aangebeden. Odin
draagt somwijlen zijnen naam, doch deze is alsdan niet hetzelfde
verhevene beeld der godheid, maar meer het als persoon gedachte en met menschelijke omtrekken voorziene opperhoofd
der Azen, dat in zeer vele opzigten naar den Zeus der Grieken
en den Jupiter der Romeinen gelijkt.
Alfar (noordsch). Z. Elfe n.
Alfenvoet (skandinavisch), of A lfe n k r uis, een bekend
tooverteeken. Z. Heksenvoet, Drudenvoet.
Alfheim (noordsch), het rijk van den god Frey en Freyr,
die over regen en zonneschijn gebood, bewoond door de Lichtelfen of lichtstralen, de dienaressen van dezen god. Dit rijk
grensde aan Thrudwangr, het rijk van Thor, den dondergod.
Allah (mahomed.), de naam van het Opperwezen bij de
Turken.
Alma (romeinsch), de voedende, een bijnaam van Ceres
(Demeter), dien ook wel eenige andere vriendelijke godinnen
droegen.
Almweig (noordsch), de gemalin van koning Fla?fdan,
baarde achttien zonen en werd de stammoeder van de hoogberoemde Sicioldunger, Skilfinger, Authlinger en Ynglingqs.
AlOeus (grieksch), een zoon van Neptunus (Poseidon) en
Can'ace, gehuwd met 1phimed7a, de dochter van zijnen broeder
Triops, die echter niet baron gemaal, maar diens vader beminde. Zij vulde hare Borst dikwijis met zeewater, waardoor zij
met twee zonen gezegend werd, die wel van Aloeus den gemeenschappelijken naam van Abide n ontvingen, maar den zeegod
tot wezentlijken vader hadden. Zij heetten Otus en Ephialtes ,
en werden naast Orion voor de schoonste maunen van hunnen
tijd gehouden, ofschoon zij jaarlijks eene el in de breedte en een
vadem in de lengte wiesen , zoo dat zij in het negende jaar, na
het eindigen van hunnen wasdom , ontzettende reuzen waren,
en zij niet alleen Mars overweldigden en dertien maanden
lang gevangen hidden, maar ook, op hunne sterkte vertrouwende, den goden den krijg wilden aandoen , terwijI zij dreigden den Pelion op den Ossa to stapelen en beide bergen op den
Olympus to plaatsen, ten chide alzoo in den hemel te geraken.
Taco evenw el Ephialtes naar de hand van Juno, en Otus naar
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die vali Diana duifde dingen, vonden beide jongelingen hunnen
vroegtijdigen dood. Apollo doorschoot hen op het eiland Naxos
met zijne nimmer missende pijlen, of volgens cone a adore mythe deed de door hen vervolgde Diana hen zich zelven dooden.
De godin veranderde rich namelijk in eene hinde, die midden
tusschen hen heensprong, en toen beiden gelijktijdig hunne speren op het dier wierpen, hadden zij het ongeluk het laatste te
missen en elkander te doorboren. Tot straf werden zij in den
Tartarus aan eene zuil gebonden, alwaar gieren hunne ingewanden afknaagden, en een op de zuil zittende uil hen dag en nacht
door zijn gekrijsch kwelde.
Alphesiboea (grieksch),anders A rsinM Z.Alem a e o n.
Alpheus (grieksch Alpheios), een stroomgod, de zoon van
Oceanus en Tethys, op welks oevers de olympische spelen gevierd werden; want de rivier van dien naam is de hoofdstroom
van den Peloponnesus, ontspringt op de grenzen van Arcadie,
en doorstroomt het landschap Elis. Hi j verliefde op de nymph
Areth -ftsa, die zich eenmaal in zijne wateren baadde, en toen het
beschroomde meisje your hem op de vlugt ging, werd zij door
Alpheus vervolgd, die uit zijnen vloed opgerezen was. Toen de
maagd niet verder meer vlugten kon, werd zij, op haar gebed
tot Diana, in eene bron veranderd en naar Sicilie, op bet kleine
eiland Ortygia bij Syracuse, verplaatst. Doch de minnaar wist
zich under de zee been eenen weg tot haar te banen, en toen hij
aan de zijde van Arethusa te voorschijn kwam, kon zij zoo veel
liefde niet wederstaan, maar vergunde hem eindelijk zijne wateren met de haren te verbinden. Om den werkelijken zamenhang
der bron met de rivier te bewijzen, vertelden de widen, dat cent
offerschaal, die men eens te Olympia in de rivier geworpen had,
in het water van de bron Arethusa kwam opborrelen , en dat,
telkens het water der laatste door het offerbloed der runderen ,
die men aan de oevers van den Alpheus te Olympia slagtte, rood
gekleurd werd. Eene andere mythe berigt, dat Diana zelve eenmaal door de liefde van dezen stroomgod vervolgd werd en zich
alleen daardoor voor hem beschermen kon, dat zij haar gelaat
met slijk onkenbaar maakte. Men bouvvde daarom voor de godin
aan den mond van den Alpheus eenen tempel, waarin men haar
standbeeld plaatste, hetwelk tot gedachtenis van dit voorval uit
zwart marmer gehouvven was; daarenboven werd haar met Alpheus te Olympia een gemeenschappelijk altaar gewijd.
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Alruin (germaansch), een onder de galg gevondene wonderbare wortel (alraun, mandragora) , die eenigzins op de gedaante van een mensch gelijkt, of waaruit men eenen duivelschen
geest sneed, die den bezitter door zijne tooverkracht alle geheimen ontdekte, hem gezondheid, rijkdom, zegen en IN elvaart bereidde, hem in den nacht licht verschafte, maar hem eindelijk
ook tot eeuwigen ondergang bragt.
Alrunen (germaansch), ook A 1 r a u n en, waren wijze
vrouwen, die de toekomst konden voorspellen, de zoogenaamde
?vim: vrouwen (Aurinia, Velleckt), die alle verborgenheden doorzagen , met de geestenwereld in betrekking stonden en waarschijnlijk ook bij het offeren de behulpzame hand boden. Zij
werden in gewigtige omstandigheden geraadpleegd en hare nitspraken golden voor orakels ; ja, men droeg zelfs hare afbeeldingen, nadat zij gewijd waren, als beschermende beelden op de
borst. Z. NY eled a (Velleda).
Althaea (grieksch), de dochter van Thestius en Euryth g
was de gemalin van koning Oeneus , koning van CaVdon ;-mis,
bij 'liars had zij verscheidene kinderen , waaronder Mele-áger
(z. ald.), dien zij in drift van het leven beroofde. Lit droefheid
over het lot diens zoons benam ook zij zich het leven.
Althemdnes (griekseh), de zoon van Catreus, koning van
Greta, verliet met zijne zuster Apemaqne het ouderlijke huis ,
omdat een orakel voorspeld had, dat hij zijnen vader dooden
zoude ; hij begaf zich naar Rhodes. Aldaar leefde hij geruimen
tijd vreedzaam en bouwde Zeus op den berg Atabyris eenen ternpel, die lang in groote eer werd gehouden ; doch hij had de onvoorzigtigheld zijne zuster to dooden, toen zij hem ontdekte, dat
zij bij den god Mercurius zwanger was. Zijne nieukve medeburgers achtten hem hoog, en toen zij op zekeren nacht met eenen
vreemdeling in twist geraakten , kwam Althamenes hun te hulls
en wierp zijne la p s mar een der vijanden, dien hij in de duisternis niet herkennen kon. De verslagene was evenwel zijn vader,
die de reis naar Rbodus ondernomen had, om den met smart gemisten zoon terug te halen en hem de kroon over te dragon.
Toen Althamenes bemerkte, dat de godspraak op deze wijze hare
vervulling erlangd had, bad hij de goden, dat zij ook hem nu het
leven zouden benemen ; toen spleet de garde op en verzwolg den
ongelukkige. De Rhodiers vereerden hem na zijnen dood ale
eenen herds. Z. ook N a tt p 1 i tt s.
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Alzes. ---Amazonen.
Alzes (slavisch), z. II o 1 z y.
Amalthea (grieksch), of de geit, die Jupiter op Creta,

toen zijne moeder _Rhea hem uit vrees voor Saturnus aldaar verborg, zoogde, of eene nymph, die hem met de melk eener geit
opvoedde, en welke men nu eens van den cretenzischen koning
117elisseus (waarom zij ook Melissa heet), dan eens van Helios,
of van Olgnus doet afstammen. Zij werd door den dankbaren
pleegzoon onder de sterren geplaatst, om als »Capella" in den
Voerman te schitteren. Toen de geit op zekeren tijd tegen een
boom stiet, brak een harer hoornen af; de nymph raapte dien
op, vulde hem met vruchten, omwond hem met versche kruiden,
en bragt hem aldus rijk versierd aan den jongen Zeus, die hem
aan de nymph terug gaf met den zegen, dat zij alles, wat tot
haar onderhoud noodig was, daaruit zoude kunnen nemen. Dit
is de beroemde hoorn des overrloecls (cornu copiae). Amalthea
behield hem niet allecn ; hij werd later door Mercurius aan Hercules gegeven; ook de stroomgod Aehelous bezat hem, en gewoonlijk droeg de geluksgodin Tyclie (Fortuna) hem in hare linkerhand, om daardoor het bezit harer onuitputtelijke gaven aan
te duiden.
Amarawati (indiseh), het verblijf der onsterfelijken; de
hoofdplaats van den zonnegod Indra.
Amarsar (indisch), de hoofdstad der Sihks in de provincie
Lahore, in wier nabijheid zich de neetarbron bevindt, waaruit
de goden eenmaal de Antrita schepten. Deze bron, wier bekken
door baksteeiien wordt omvat, beet Amretsir ; aan Karen oever
staat een veelbezochte tempel.
Am 'Athus (grieksch), ook Am th un t , eene stad op het
eiland Cyprus, gebouwd en genoemd door Ant4thes, een der nakomelingen van Hercules. Zij was de hoofdzetel van de dienst
van Venus (Aphrodite), waarom deze gain den beroemden bijnaam van Amathusia ontving; de prachtigste tempel dezer stad
was aan haar en Adonis gewijd.
Amazonen (grieksch), een krijgshaftig vrouwenvolk, dat
in de grijze oudheid eene groote rol speelde, dat geene of slechts
weinige mannen onder zich duldde , onder het bewind eener koningin verscheidene veldtogten ondernam en een aantal steden,
waaronder Ephesus, Smyrna, Cumae, Myrina en Paphos, stichtte.
Nadat deze woestetvrouwen het Ink barer mannen afgeschud en
hen allen op het 011VCINN achisi gedood hadden, maakten zij zich
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van de heerschappij meester en stichtten eenen geduchten staat,
dien zij alleen bestuurden en waarvan zij de regering aan de
sterkste onder haar als koningin opdroegeu. Zij hadden alleen
gemeenschap met de mannen uit de nabuurschap ter voortplanting van haar geslacht, of behielden ook eenige mannen onder
zich; de jonggeborene knapen bragten zij gedeeltelijk om, deels
verminkten zij hun de hadden en voeten, opdat zij als mannen
slechts voor huiselijke verrigtingen geschikt zouden zijn, terwiji
zij zelven zich onbezorgd aan den wapenhandel en de zaken van
den staat wijden konden. De meisjes voedden zij tot den krijg
op, en opdat de borst haar niet bij het spannen van den bong
hinderlijk zoude zijn, werd haar de regterborst afgebrand, waarom zij ook van de Grieken den naam Amazonen, d.i. borstloozen,
ontvingen ; voor het overige moest elke zoo lang in den maagdelijken staat blijvcn, tot dat het haar gelukt was, drie vijanden
te verslaan. Reeds in Libye bestonden er verscheidene overoude
geslachten van zulke dappere en krijgshaftige vrouwen, en wel,
gelijk een grieksch schrijver verhaalt, in het westelijk deel van
Libye, aan het einde der aarde, of aan de kusten van den de wereld
omvloeijenden Oceanus, alwaar zij onder de koningin Myrina
de Gorgonen en Atlanten overwonnen, zich van een eiland in
den Oceaan meester maakten, aan het meer Triton hare hoofdstad vestigden, vervolgens zegepralend Egypte en Arabie doortrokken, loch eindelijk door Hercules verdelgd werden. Een
roemvoller naam dan deze mannenhatende legers verwierf zich
het latere Amazonen-geslacht, dat zich aan de kusten der Zwarte
Zee in de bergstreken van den Kaukasus, vooral in de nabijheid
van Trebizonde, aan de rivier Thermodon (thans Termeh) gevestigd had. Het bloeide eenige menschenleeftijden vddr den
trojaanschen oorlog, en moest reeds door de menigvuldige aanrakingen met de Grieken veel bekender worden. Nadat deze
Amazonen de naburige volken overw °linen, en eene harer koninginnen aan den mond van den Thermodon de stad Themiscyra gebouwd had, veroverden zij alle noordelijke landen der
Scythen tot bij Thracie, onderwierpen Klein-Azie en Syrie aan
hare heerschappij in het zuiden, en deden vijandelijke strooptogten tot in Ionie en Attica (ten tijde van Theseus). door het eerst
troffen de Argonauten, op hunnen togt naar Colchis om het gulp
den vlies te halen, eenen vrouwenstaat op het eiland Lemnos
aan, waarmede zij vriendschappelijken omgang hadden ; vervol-
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gees streed Bellerophon met de Amazonen , en later Hercules,
Theseus en Laomedon, koning van Troje, Wiens rijk door haar
aangevallen werd. Allen zegepraalden over deze dappere vrouwen. Hercules ondertusschen, door Eurystheus, als het negende
werk , dat hij te volbrengen had, tegen haar afgezonden , bragt
aan hare magt den laatsten slag toe. De koningin Hippolgta of
Antiipe voerde den schepter, toen de held voor de rnuren harer
hoofdstad Themiscyra verscheen, met den last, orn der koningin
den gouden draagband , dien zij van Mars ontvangen had , te
ontnemen. Na eenen allerhevigsten strijd, waarin de sterkste en
mactigste Amazonen gedood werden (z. Here ule s), maakte de
overwinnaar zich niet alleen van het kleinood meester, waarover de strijd ontstaan was, maar nam ook de koningin zelve gevangen en schonk haar aan Theseus, wien zij later eenen coon
schonk, die naar haar Hippolytus heette. In lateren tijd, toen
de magt der Amazonen reeds op deze wijze gebrokett was, verscheen eene barer koninginnen, PenthesiTha genaamd, die wegens
eerier' moord uit haar rijk gevlugt was, op het slagveld voor
Troje, orn Priamus, na den val van Hector, tegen de Grieken te
hulp te komen. Zij deed velen der laatsten under hare hand vallen, maar hare uitstekende dapperheid was vruchteloos ; zij viel
door de dappere handen van Achilles Langzamerhand bezweek
dit Amazonengeslacht geheel voor de aanvallen der vijandelijke
naburen ; doch zij bestonden nog ten tijde van Alexander den
groote, daar hare koningin Thalestris hem een bezoek bragt om
door hem moeder te warden. — Wat de afbeeldingen der Amazon en betreft , zoo werden zij door de Grieken als krachtige jonkvrouwen, wier horst door de kunst ongeschonden werd gelaten ,
deels in scythische, deels in dorische dragt afgebeeld. Bij de
scythische zijn zij, orn hare afkomst aan te duiden, in pels ge kleed ; eene soort van phrygische runts bedekt gewoonlijk het
hoofd, het geheele ligchaam is tot op den hals, de handgewrichten
en de enkels met een uit een sink bestaande naauwsluitend en glad
kleed bedekt, dat de kunst nu eens met sterren, dan eens met
andere figuren symmetriek versierd heeft. Over deze kleeding
Nv a pp er t een rijk geplooide mantel, nu en dan heeft zij over haar
onderkleed slechts eene engsluitende tunica. De dorische kleederdragt laat daarentegen het hoofd ontbloot, of bedekt het ook met
eenen helm ; een eenig onderkleed, achteloos om de heupen geslagen , valt golvend van den regter schonder neder en laat een
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groot deal van het bovenlijf ontbloot. Armen, beenen en voeten

sm.

blijven alsdan geheel naakt.
Ambrosia (grieksch), de godenspijs , die, den goden , en
ieder die daarvan genoot, jeugd en onsterfelijkheid verleende,
gelijk onder anderen uit het voorbeeld van Tantalus blijkt. Waarin
zij bestond wordt nergens gezegd ; ja , somwijlen diende zij, even
als de nectar, als drank; verder als een weiriekende balsem, die
de schoonheid des ligehaams verhoogde , dat verjongde en onsterfelijk maakte. Ambrosia of anibrozijn beet daarom niet alleen
alles wat aangenaam riekt , maar ook al het aangename en liefelijke in het algemeen, waardoor goddelijke aandoeningen gewekt
warden.
Amelungen (noordsch), de vlekkeloozen, zoo als de OostGothen hunne koningen noemden. Zij waren de afstammelingen
der Antelers , een beroemd geslacht bij dit yolk. Zij komen oak
in het Nibelungenlied voor.
Amenthes (egvptisch), het doodenrijk, de Hades der Grieken Even als iliercurius de sehi m men in den f lades 'oerde, zoo a e-
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1eidde Anubis de zielen der overledene Egyptenaren in den Amenthes, om aldaar door Osiris geoordeeld te worden. De ingang
wordt door wolven bewaakt ; om er in te geraken , moesten de
zielen over een meer,, waarover een veerman hen heenbragt. De
Amenthes werd door Osiris en Isis geregeerd.
Amerdad (perzisch), de beschermgeest aller gewassen , een
der zeven Anzschaspands, aan Wien Ormuzd den last opdroeg om
den eersten boom te verzorgen en tegen de vernieling der Dews
te beschermen. Zijn naam beteekent doodsverdrifrer.
Amicitia (romeinsch) , de Vriendschap, als goden voorgesteld ; eene dochter van Erebus en den Nacht ; zij wordt voorgesteld met de bloote borst en door de drie gratien omringd.
Ammon (egyptisch en libysch), eigentlijk Amun, de god
der weiden en kudden, een der oudste en oorspronkelijkste goden.
Hij werd voornamelijk te Thebe in Opper-Egypte vereerd,
werwaarts zijne dienst nit het
-v•7:
aethiopisehe Mer6e °verge'
0 ((,,
bragt was ; van daar verbreido
at. de zich zijne vereering door
(
geheel Egypte en Libye, en toen
de Grieken hem door hunne
o
kolonien leerden kennen,
4,z."0
den zij hem met den hoogste
hunner goden gelijk en vereerN , -(.)0000°„,
den hem als Zeus Ammon,
lijk de Romeinen hem dit later
onder den naam van Jupiter Ammon deden. Overigens werd hij
onder het beeld van eenen ram, en te Thebe waarschijnlijk ook
in eenen levenden ram vereerd. Talrijk zijn de mythologische
overleveringen, die van hem verhaald worden. Hij zou Liber het
vee toegevoerd hebben, waarom men hem eenen tempel bouwde
en hem met eenen ramskop afbeeldde. Andere afbeeldingen stellen hem voor met een menschenhoofd van ramshoornen voorzien
(z. nevenstaande afbeelding), waarschijnlijk om de belangrijkheid der schapenteelt te herinneren , waarin de grootste rijkdom
der oude nomaden-volken bestond. Men bewees alzoo in UpperFgypte aan den als een ram voorgestelden Ammon, als den hoogsten god, denzelfden dankbaren eerbied , lien men in Middelen Neder-Egypte inzonderheid aan den stier Apis bewees, als
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het symbool van den akkerbouw,, door volksstammen , die van
het nomadenleven reeds afstand gedaan en het gewigt van den
landbouw erkend hadden. Jaarlijks nerd het beeld van Ammon
door de Aethiopiers over den Nip naar Libye gebragt en aldaar
eenigen tijd met groote plegtigheid rondgevoerd, waarop men het
weder terug bragt. In lateren tijd verbond men aan Ammon eene
sterrekundige beteekenis, terwijl men daarmede de geheel anders
OD tstane mythe van het sterrebeeld den Ram verbond, alsof Ammon de in den ram staande zon beteekenen moest. Later stelde
men hem rich voor als een geestelijk onsterfelijk wezen en de bewerker van alle levenskracht. De tempel van Ammon to Thebe
was, gelijk men nog thans nit zijne overblijfselen kan oprnaken ,
uitstekende door grootte en luister ; de grootste en prachtigste
eater was gebouwd in de libysche woestijn, op de uitgebreide en
vrachtbare oase, die door de Romeinen Ammonium genoemd
word en thans Siwah heet. De stichters van dezen wereldberoemden Am mons temp el zouden, volgens de mythe, II ercules of
Bacchus geweest zijn, toen zij, op hunne togten naar Indic, door
de woestijn kwamen en in gevaar geraakten van Borst te versmachten ; zij riepen daarop Jupiter aan, die hun eenen ram zond,
welke , door het schrapen met den poot, of eene bron opende , of
hen naar eene bron geleidde, alwaar zij hem eenen tempel st iehtten en hunnen redder order de gedaante van eenen ram dezen
aanbidden. De rijke met versierselen opgevulde tempel had eenen
drievoudigen, zeer sterken ringmuur, die aan de vijanden wederstand kon bieden, en bevatte in zich de eveuzeer beroemde, en, in
weerwil der woestijn, drukbezochte godspraak ; zelfs Alexander
de groote trok derwaarts, en lief zich your den zoon van Jupiter
ibil)11011 verklaren, nadat twee eeuwen vroeger het leger van den
tweeden perzischen koning Cambyses, ter plundering van dezen
tempel uitgezonden , in de woestijn omgekomen was. Behalve
den tempel en de met smaragden en andere edelgesteenten ver sierde afgodsbeelden, was aldaar nog inzonderheid merkvvaardig
de heilige zonnebron, welker water 's middags koud en 's nachts
warm was. Deze node hoofdplaats van de Ammonsdienst werkte
het eerst op de grieksehe volkplanting Cyrfte en van daar op her
moederland, op Mae in Boeotie, Sparta en het schiereiland Pal'Tile; men bouw de den god ook in Griekenland tempels, en opdat
hij niet alleen zoude stave, voegde men in Elis ook eene Hera of
Juno, order den naam van A rn monia, bij hem.
4
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Amor (romeinsch), en Er os (griekseh), de god der Liefile,
naar Ilesiodus en Orpheus de oudste der goden, eerieder grondoorzaken des heelals, en als zoodanig ouderloos , of de zoon van
Kronos en de aarde. De latere, door de dichters voorgestelde
Amor, of god der liefde, is de
bekende schalkachtige, bedriegelijke knaap, die alles aan
nen schepter ondervverpt , de
zoon van Venus (Aphrodite)
en Mars (Ares), en in weerwil
van zijne kleine gestalte , de
schoonste onder de goden. Hij
wer4 steeds naakt en gevleugeld afgebeeld, gewoonlijk met
eenen boog en pijlkoker voorzien. Want naauwelijks had hij
den sehoot zijner moeder verlaten en kon hij met vreemde
hulp gaan, of hij vervaardigde
zich eenen boog van essehenhout en pijlen uit cypressen
hout, waarop hij gouden of looden punten plaatste, terwijl hij zich van de eersten bediende ,
wanneer hij gelukkige, van de anderen, wanneer hij ongelukkige
liefde in de getroffenen wilds verwekken. De kwellingen, die aan
de harten veroorzaakt werden, verzinnelijkte de kunst daardoor,
dat zij Amor voorstelt, alsof
hij de vlindervormige gegrepene Psyche of ziel over
zijne brandende fakkels
roostert. Nadat de beval lige en aanminnelijkeknaap
zijne pijlen het eerst aan
de dieren beproefd had,
werd hij stoutmoediger en
met meer zelfvertrouwen
vervuld; gelijk het hem
reeds gelukt was, den leeuw
onder het juk te brengen,
zoo slaagde hij er ook in om
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de menschen te wonden en te bedwingen, en wel zonder eenig
onderscheid, zoo wel den sterkste, als den zwakste. Het treffendste voorbeeld daarvan levert ons Hercules op, de ouverwinbare held, dien Amor herhaalde malen overwon en tot zijnen
afhankelijken slaaf maakte. Te gelijk kwamen ook de goden aan
de beurt ; achtereenvolgens schoot hij op alien zijne nimmer missende en gevaarlijke pijlen af, en niemand vermogt daaraan te
wederstaan. Zoo moesten dan alle hemellingen zich voor hem
buigen, en behaalde hij talrijke zegeteekenen op de goden. Aan
Zeus ontroofde hij den blikscm, aan Apollo de pijlen, aan Ares
(Mars) den helm ,
aan Poseidon (Neptunus) den drietand,
aan Bacchus den
wijngaardstaf en
' a n
a Hermes (Mer
curius) de gevleu\
gelde schoenen, ge(; lijk hij ook aan
Hercules de vreesclijke knolls wist te
ontrooven. Genoeg, hij werd de overwinuaar, koning en opperheer van alle levende wezens, de bewegende kracht en het eigentlijke levensbeginsA van de geheele wereldschepping, het
punt van uitgang van alle
aanzijn , waarin alle geslachten van goden en men.schen hunnen oorsprong
hebben. Ofsehoon hij door
zijne bewerking zijne rnoeder evenzeer onoverwinnelijk maakte , spaarde de
moedwillige zoos ook haar
zelve niet. Waar zijne behendigheid in het boogschieten Riot genoegzaam
was, daar zegevierde hij
door zijne buitengewone
geslepenheid en kunst om
zich te vermommen. So4*
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phocles schildert in de ), Antigone" de almagt van dezen god der
liefde, waarmede hij de wereld beheerschte. Van hem zelven berigt de mythe zijne teedere verbindtenis met Psyche, rene hoogst
beminnenswaardige maagd, die hem de genoegens en de smarten
der liefde in gelijke mate deed ondervinden, als hij die aan alien
zonder onderscheid bereidde, waarvan de bijzonderheden op het
woord Psyche vermeld worden. Behalve zijne moeder, die den
aanvalligen minnegod dikwijls vergezelt, bevinden zich in zijn
gezelschap, als helden en bondgenooten, al naarmate hij hunnen
invloed tot bereiking zijner oogmerken noodig heeft, de huwelijksgod Hymen, de god van het smachtend verlangen Him'eros,
de god der begeerte Pothos , eindelijk de geluksgodin Fortuna
en de vreugdeschenker Bacchus, de schepper van den wijn. Ook
de bekoorlijke Gratien en de vernuftige Muzen vermeerderen
zijn gevolg als aangename gezellinnen en nuttige hulptroepen.
Eindelijk omgeven hem nog de diehters door eene spelende menigte van dartele jeugdige knaapjes van gelijke gestalte, kleeding en wapening, de zoogenaamde Amoretten of Er ote n,
of m inn egoodjes, kinderen van Venus of verliefde nymphen.
Wanneer deze kieinen op bevel der godin der liefde, tot bestrijding van het eene of andere wezen, met fakkelen en pijlen in de
handen, onder gewoel en gejuich uittrokken, dan moesten zelfs,
oni hunne wapenrusting to voltooijen, de goden van den Olympus dikwijls hunne wapenen aan lien afstaan. Alsdan zijn de
Amoretten of minnegoodjes volkomen onoverwinnelijk. Even
als Amor plunderen zij namelijk , gelijk eon dichter zingt, den
geheelen Olympus en versieren zich met den veroverden buit,
bier met de bliksems van Jupiter, met de pijlen van Apollo, met
den helm en het sehild van Mars, daar met den drietand van
Neptunus, den knoetsigen knods van Hercules, den groenen
thyrsusstaf van Bacchus en met de gevleugelde schoenzolen van
Mercurius.
Zulk een sterk, wel uitgerust Leger maakt Amor tot een der
aanzienlijkste goden, die verdiende, dat onder alle feesten de
aanzienlijksten to zijner core gevierd werden. De krijgslieden
van Lacedaemon en Creta stelden er niet de minste zwarigheid
in urn hem als den god der overwinning in het algemeen to beschouvven en voor het beginnen van den slag hem door een offer
to eeren, hetwelk gewoonlijk door dien kampvechter geschiedde,
die de seboonste ligeliaamsgestalte bezat. De Atheneis geloolden
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insgelijks , dat hunne redding en bevrijding uit de hauden der
Pisistratiden het week van Eros geweest was. Onder de bloemen
was aan den god der liefde de roos, onder de dieren de haas, de
haan en de geitebok gewijd. De dichters geven hem nu eens Jupiter , dan eens Mars of Mercurius tot vader ; dan eens geven
zij hem in het geheel geenen vader, maar laten hem alleen door
zijne moeder Venus voortgebragt zijn Eene rnythe voegt er bij,
dat hij als kind niet eer groeide, voor dat de laatstgenoemde godin hem eenen broeder schonk, A n ter o s genaamd, de god der
Wederliefde , dien zij bij Mars verwekt had. De nieuwe speelgenoot bragt de wonderbaarste werking op den groei en bloei
zijns kvvijnenden broeders voort. De krachten van Eros namen
toe, hij werd zigtbaar grooter en klapperde vrolijk met de uitgebreide vleugelen; zijne dartelheid en opgeruimdheid verminderden sleehts, wanneer zijn broeder zich uit zijne nabijheid
verwijderde. Volgens oudere mythen was deze Anteros onder tusschen niet de god der gelukkig makende wederliefde, maar een
geheel ander en wel aan Eros vijandig wezen. Men stelde zich
hem voor als den wreicenden genius van versmade liefde, ofschoon
hij ook in uiterlijke gedaante het getrouwste evenbeeld van zijnen schalkschen broeder is. Van daar is het niet vreemd, dat
latere kunstenaars beiden als in eenen hevigen worstelstrijd voor stellen, en onder anderen den jeugdigen wreker der liefde afbeelden, terwiji hij den in de grootste overijling wegvlugtenden
Eros met zijne pijlen poogt te doorboren , of hem met vuistslagen tuchtigt. Z. Psyche, Cupido, Hymen.
Amphiaraus (grieksch), een beroemde ziener uit de familie der Melampodiden, die te Argos bloeiden, en de gave der prophetie op elkander deden overerven. Hij was een zoon van Oicl es
en Hypermnestra, of ook volgens anderen van Apollo zelven,
van wien alle kracht der prophetic uitgaat. Als jongeling bewees hij zijnen moed door deel te nemen aan de jagt op het calydonische zwijn en aan den togt der Argonauten. Aan den togt
der Z even tegen Thebe mogt hij echter geen deel nemen, daar
hij door zijne zienerskracht wist, dat deze onderneming ongelukkig afloopen en hij daarbij omkomen zoude; hij verborg zieh
daarom, om niet met Adrastus als medebeveihebber te moeten
optrekken. Zijiie gemalin echter, Eriphyle, de zuster liens konings, verried de sehuilplaats des zieners, daartoe omgekocht door
den gonden halsband van harmonic, then Polynices hair gebragt
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had. (Z. Alcmaeo n). Amphiaraus zag zich nu gedwongen om
eenen onvermijdelijken dood te gemoet te gaan; vooraf echter
droeg hij zorg, dat doze daad aan de trouwelooze gade gewroken
werd, en hoe dit werkelijk geschiedde berigt de mythe van zijnen
zoon Alcmaeon. Toen de Zeven door de zeven verdedigers van
Thebe op zekeren dag werden terug geslagen, en bet geheele leger der belegeraars op de vlugt gegaan was, zou Amphiaraus
insgelijks door de vijanden gedood geworden zijn; maar Zeus
ontrukte den vromen ziener aan zijne vervolgers, door dat hij
plotseling met eenen bliksemstraal de aarde deed opensplijten,
zoo dat de ziener met ros en wagen daarin verzwolgen werd.
Zeus maakte hem onsterfelijk. Op de plaats waar dit gebeurd
zou zijn, niet verve van Thebe, werd hem een tempel en eon
standbeeld van wit marmer opgerigt. In dozen tempel was een
orakel, dat niet slechts in Griekenland, maar ook in andere landen in grout aanzien stond, en Amphia r -A u m genoemd word;
alwaar openbaarde de door de Grieken als god vereerde ziener
hun, die hem otn rand kwamen vragen, de toekomst door droomgezigten.
AmphieV3ron (grieksch), de zoon van Deucalion en Pyrrha, de stamouders van het menschelijk geslacht. Iiij hun de wet
eene dochter van den attischen koning Cranaus, zocht zich van
den Croon meester to maken, hetwelk hem ook voor eenen tijd
van tien jaren gelukte, en stichtte gedurende dien tijd het naar
hem genoemde beroemde v er bond der Am phictyonen.
Dit was een verbond van twaalf grieksche volksstammen, gesloten met bet dubbele duel om de wederzijdsche regten der verbondene staten te waarborgen en to verdedi gen en de godsdienstige gebruiken gemeenschappelijk to handhaven.
Amphidamas (egyptisch), ook Iphid am a s, de zoon
van Bnsiris , gedood door Hercules. Z. B us ir is.
AmphilOchus (grieksch), de zoon van Amphiaraus en.
EripiCyle, en broeder van Alcmaeon, dien hij bij zijnen moedermoord hielp (Z. Al cm a eo n); hij vas een der Epigonen en
nam deel aan den tweeden togt tegen Thebe. Toen hij van daar
terug gekeerd was, zette hij rich met Mopsus, die even als hij
met zienerskracht begaafd was, in Cilicie neder, doch vertrok
later naar Argos , alwaar hij Argos Amphilochium stichtte.
1)aarna keeide hij naar Cilicie terug, doch Alopsus Wilde hem
van het door liens gestichte hciligdom uitsluiten. Daaruit volgde
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een strijd waarin beiden vielen; zij werden bij Magarsa, aan de
rivier Pyramus begraven. Amphilochus genoot na zijnen dood
goddelijke eer, en had ook te Mallus een zeer beroemd orakel.
Amphion (grieksch), de zoon van Zeus en Antiope, en
tweelingbroeder van Zethus. Hij was een zeer beroemd zanger
en toonkunstenaar, bij wiens snarenspel de steenen zich van zelven tot eenen muur zamenvoegden, die de geheele stad Thebe
moest omringen. Van Apollo namelijk, of van de Muzen kreeg
Amphion eene gouden Her ten geschenke, die hij meesterlijk
leerde bespelen en met eene verrukkend w elluidende stem begeleidde. De eerste daad, die de beide liroeders verrigtten, was eon
werk der vergelding. De voogd des konings Labdacus van Thebe,
Nycteus, de varier hunner moeder Antiope, liet de laatste door
zijnen broeder Lycus zeer wreed mishandelen. Z. Antiope.
Naauwelijks waren echter de zonen van Zeus tot mannen opgegroeid, of zij verzamelden een leger en verjaagden Lycus te gelijk
met Labdacus, (Nycteus was reeds sedert lang gestorven), uit
Thebe. Dime, de gemalin van Lycus, werd gevangeu en op eene
gruwelijke wijze ter dood gebragt. Daarop werd Amphion koning
van Thebe, omringde de stad met eenen muur en huwde met
Niobe, de dochter van den lydischen koning Tantalus. Het huwelijk was zeer gelukkig; Niobe schonk haren echtgenoot zeven
zonen en zeven dochters, die heerlijk opwiesen, maar te gelijk
met hunne ouders een allertreurigst einde vonden, welk ongeval
eene treurige vermaardheid gekregen heeft ; z. de beschrijving
op Niobe. Beide tweelingbroeders kregen naderhand een gemeenschappelijk veel geeerd graf. Eene overlevering telt Amphion ook onder de helden van den togt der Aryonauten.
Amphitrite (grieksch), de gemalin van Neptunus (Poseidon), eene dochter van Nereus en Doris. Zij Wilde aanvankelijk altijd ongehuwd blij yen, waarom zij, toen Neptunus haar
ten huwehjk vroeg, naar den verwijderden Atlas vlugtte ; de zeegod zond boden uit om haar op te zoeken, en een dolfijn was zoo
gelukkig haar te vinden , waarop zij aan diens welsprekende
drangredenen toegaf en bewilligde om koningin der zee te worden. Als zoodanig kreeg zij den bijnaam van de hoogbruischende,
de blaauwvoetige en de onbegrensde godin , gelijk haar naam
door de dochters soms ook voor de zee zelve gebruikt werd. Zij
baarde Triton in het gouden, op den grond der zee staande paleis
van haren gemaal , aan wiens zijde zij op de oppervlaktc road

56

Amphitryo.—Anischaspands.

zwicrf, men stelde haar ook voor als zittende op eenen wageu van
Gene enkele mosselschelp, door Tritons of dolfijnen getrokken, en
door Tritons omringd ; zij wordt bedekt door eenen vliegenden
sluijer; soms zit zij ook alleen op eenen dolfijn, terwijl een Amor
vooruit zwemt, en met den drietand van Neptunus in de hand.
Amphitryo (grieksch Amphitryon), de gemaal van Alcmene, een kleinzoon van Perseus en een zoon van Alcaeus koning
van Thebe, en Hippon'Onte. Toen de kudden van Electrijon, zijns
vaders broeder, door de Teleboers, onder aanvoering der zonen
van Pterelaos geroofd waren, overmeesterde hij die weder, waarvoor hij diens dochter Alcmene tot echtgenoot ontving. Z. A lc
e n e. Later versloeg hij Electryon , waarom Sthenelus, zijn
andere neef, hem met zij ne vrouw uitTiryns vcrjoeg. Hij vlugtte
naar Creon te Thebe, den broeder zijner moeder, met Wiens hulp
hij het koningrijk van Pterelaos verov erde. Dit geschiedde evenwel niet eer, dan nadat de dochter des laatsten, Comaetho genaamd, nit liefde voor Amphitryo haren vader in den slaap het
gouden haar afgesneden had, Al aarvan het behoud zijns levens afhing, Hij liet de verraderlijke Comaetho ombrengen, en schonk
het rijk aan Cephalus, die aan den toga deel genomen had. Gedurende zijne afw ezigheid van Thebe verwekte Zeus bij zijne gemalin den grootsten held der oudheid Hercules, die later den dag
vroeger dan zijn tweelingbroeder 1phzcles, de zoon van Amphitryo, geboren werd. Pinclarus schildert ons den schrik van Amphitryo, then hij hoorde, dat slangen zijnen geliefden pleegzoon
in de wieg overvallen hadden. Hij viel in eenen slag tegen de
Minyers, die hij met Hercules bestreed om Thebe van eene
schandelijke schatting te bevrijden, en werd in de laatste stad
begraven. Eene comedie van Plautus voert zijnen naam, en behandelt het aan hem door Zeus gespeelde bedrog.
Amphoterus (grieksch), broeder van Aca7nas. Z. ald.
en Alcmaeon.
Amra (indisch), een schoone boom, de bruidegom genaamd,
welks rijke bloemenpracht aan den god der liefde Kamadezca gewijd is, die de bloemknoppen tot punten voor zijne pijlen bezigt.
Amrita (indisch) , de heilige drank der onsterfelijkheid ,
even als de Nectar der Grieken. Omtrent zijne wondervolle bereiding z. Mandan De goden genieten hem op den berg Meru
en verzekeuen zich duardoor eene eeuwige jeugd.
Amsehaspands (perzi‘,cb), heeten de zeN en boogstereine
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geesten, door Ormuzd geschapen, om de verdere schepping ten
einde te brengen , hunne namen vvaren : Bemoan (Orrnuzd zelf)
Ardibehescht, Schariver, Sapandomacl, Khordad, Amerdad en
Goseherun. Ahriman stelde tegen hen zeven vorsten der duisternis over, die Dews heetten, en dat gene moesten verwoesten, wat
de goede geesten voortbragten. Z. A hr im a n.
Amyclaeus (grieksch), een bijnaam van Apollo, van de laconische stall Am:Velae, waar hem ter eere een overoud metalen
standbeeld opgerigt was, van dertig ellen hoogte, wel vrij kunsteloos bewerkt, maar in vele opzigten merkwaardig en met eenen
beroemden troon omgeven. De zuil zelve stood op de Sarcophaag
van Hyacinthus, en het kunstwerk bleef bestaan tot vier eeuwen
na Christus.
Amymone (grieksch), de dochter van Danaus en dus eerie
der vijftig Dana id en , die om een schandelijk huwelijk te ontgaan met baron vader naar Argos gevlugt was. Z. A e gyp t u s.
Toen Danaus in Argos aangekomen was heerschte aldaar eerie
ontzettende droogte, want Neptunus had alle bronnen doen opdroogen. Danaus zond nu zijne dochters uit om water te zoeken.
Amymone wierp bij doze gelegenheid hare werpspies naar eerie
hinde, maar miste haar doel en trof in plants daarvan eenen slapenden sater, die, ontwakende, op het meisje aanviel en haar verkrachten Wilde. Op het geschreeuw van het meisje kwam Neptunus haar te hulp, en doodle den sater met zijnen drietand door zulk eenen gevveldigen worp,
dat deze diep in de rots indrong. Oogenblikkelijk vatte zij liefde voor Karen redder op en gaf
zieh vrijwillig aan hem over. De vrucht dezer
liefde w erd Nauplius. Neptunus beval haar
daarop den drietand uit de rots te trekken, en
' nu ontstond er cone drievoudige bron, die Haar
,
haar den naam van Amymone ontving.
Anadyomene (grieksch) , een bijnaam
van Venus, (Aphrodite), die de opduikende bet eekent en op de mythe betrekking heeft, volgens
welke de godin der liefde uit het schuim der golvende zee geboren werd. Als zulk eene uit den
vloed opkomende bekoorlijke schuimgodin werd
zij door Apelles op cone schilderij voorgesteld,
die de grootste bewondering vond. Zij w as ge-
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heel naakt, en geteekend op het oogenblik, dat zij met hare handen de haren droogde. De inwoners van het eiland Cos hingen
deze schilderij van den grootsten schilder der oudheid in den
tempel van Aesculapius op ; keizer Augustus kocht haar later
voor de verbazende som van honderd talenten, en liet haar to
Rome in den tempel van Venus genetrix ophangen.
Ananden (indisch), de vijfkoppige reuzenslang, die, even
als de Atlas der Grieken, de aarde op haar ligchaam draagt. Zij
ligt ineen gekronkeld, en steekt de vijf koppen, op elk van welken
een kostbaar edelgesteente schittert, op, zoo dat zij eene soort van
troonhemel vormen. Z. Wi sc hn ou , die op haar als op eenen
troon rust.
Anaxarete (grieksch), eene nymph van het eiland Cyprus;
zij werd door den herder Iphis bemind, en toen hij van haar
kuisch hart geene wederliefde verwerven kon, ling hij zich nit
wanhoop aan hare deur op. Ongeroerd zag de wreede Anaxarete
het lijk voorbij haar venster dragen, en vverd daarom door Venus,
die uit den hemel met deernis nederzag, tot straf voor hare hardvochtigheid in eenen steen veranderd.
AnchirOe (grieksch) , of An c h in o e, eene dochter van
den Nzil , de moeder van Aegyptus en Danaus , gemalin van
Belus.
Ancaeus (grieksch), koning van Arcadie, deelnemer aan
den togt der Argonauten en aan de calydonische jagt. Een zijner
slaven voorspelde hem, dat hij den wijn van zijnen wijngaard
niet meer zou drinkers; met deze voorspelling spottende, deed hij
zich terstond eenen gevulden beker brengen, maar op hetzelfde
oogenblik, dat hij den beker aan zijne Eppel' bragt, kwam men
hem zeggen, dat het calydonische zwijn in zijnen wijngaard gevallen was, waarop hij den beker wegwierp, naar buiten snelde,
en door het Bier gedood werd.
Anchises (grieksch), de vader van Aeneas, ontsproten uit
den ouden koningsstam der Trojanen, zoon van Capys en Themis
en achterkleinzoon van Tros. Toen hij eenmaal de runderkudden
van zijnen vader, die den rijkdom der toenmalige vorsten nitmaakten, op den berg Ida weidde, verscheen Venus, in hevige
liefde your hem ontstoken, in de gedaante eener bevallige phrygische herderin voor den jongeling, gaf zich aan zijne omarming
over en baarde hem Aeneas. De godin verbood den vader het
geheim haver liefde to openharen, omdat anders de bliksem Van
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Jupiter hem verpletteren zoude. Zij zelve zou den knaap vijf
jaren laten opvoeden, en wanneer zij hem dan zijnen zoon teruggaf, dan kon hij zeggen, dat eene der schoone bergnymphen zijne
moeder was. Anchises vergat evenwel bij een vrolijk gastmaal
zijne belofte, en beroemde zich op het geluk, dat de godin hem
had doen smaken ; onmiddellijk zond nu Jupiter zijnen bliksem
naar den onvoorzigtige, en deze zoude gedood zijn, zoo niet de
minnende Venus den straal met zoo veel snelheid had afgewend,
dat hij hem slechts even raakte en verlamde. Toen het veroverde
Troje later in vlammen opging werd de lamme Anchises door
zijnen vromen zoon op de schouders uit de brandende stad gedragen. Hij stierf op de reis naar Sicilie.
Androgeus (grieksch), een zoon van Minos, koning van
Creta, werd door den atheenschen koning Aegeus omgebragt.
De wrekende vader dwong daarvoor de Atheners tot eene allersmadelijkste schatting. Z. Aegeus en Theseus.
Andromache (grieksch), de beroemde gemalin van Hector, uitstekende door hare schoonheid en vrouwelijke deugd. Nadat haar gemaal door Achilles gedood, Troje ingenomen en haar
zoontje van eenen toren nedergestort was, geraakte zij in de gev angensehap van Pyrrhus (Neoptolemus), die haar naar Epirus
voerde , en wien zij als slavin drie zonen schonk. Eindelijk bevrijd, leefde zij met He&nus, broeder van Hector, dien zij later
van Pyrrhus tot gemaal ontving, eenen tijd lang to Chaonie in
Epirus, alwaar zij, volgens Virgilius, door Aeneas bezocht werd.
De held vond hare teedere liefde your haren eersten gemaal nog
onverminderd; zij had hem een prachtig grafteeken opgerigt ,
waarbij zij hare gebeden aan de schim des overledenen uitsprak.
Een harer zonen bij Pyrrhus heette Pergamus, met wien zij naar
Klein-Azie trok, en in de door haren zoon gestichte, en naar zijnen naam genoemde stad later een heiligdom verkreeg. Z.
Hector.
Andromeda (grieksch), de dochter van den aethiopisehen
koning Cepheus en de schoone Cassiopea. Even als hare moeder bezat zij eene uitstekende schoonheid. Toen Cassiopea zich
eens beroemde, dat hare dochter schooner was dan de Nereiclen,
smeekten de beleedigde godinnen haren vader Neptunus oin
wraak. Deze ovcrstroomde daarop niet alleen het gebied van
Cepheus, maar zond ook uit de diepte een vreeselijk zeemonster,
dat het gelicele land met verdeiging dreigde. in desert Hood
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vroeg men de godspraak van Jupiter Ammon om raad, en het
r r - 1 antwoord luidde, datN epf
tunus toorn alleen dan
L_
bevredigd kon worden ,
wanneer 'skonings
ter aan het monster tot
buit voorgeworpen werd.
Het beangstigde yolk begeerde, dat de godspraak
vervuld zoo worden, en
nu werd de jonge onsch uldige Andromeda
naakt aan eene rots geketend om het ondier tot
buit te verstrekken. In
dit oogenblik verscheen
de held Perseus, joist
toen hij met het versteenende Gorgonenhoofd in
6
„At
de hand, van de overvvinning van lir eclusa op den
Pegasus terugkeerde.
Medelijden en liefde maakten zich van zijne ziel meester,, toen
hij de aan den dood gewijde maagd aanschouwde; hij verzocht den
ouders hem het meisje tot gemalin te geven, wanneer hij haar
redde, en dozen stemden daarin niet alleen gaarne toe, maar be loofden hem ook de beste helft van het rijk. Het was hoog tijd ;
reeds snelde het monster nit de diepte toe, om de koningsdochter
te versliuden ; toen verhief zich Perseus op zijne gevleugelde
schoenen, die Mercurius hem geleend had, en hield het toesehietende zeemonster het Medusahoofd tegen, waar door het plotseling in steer veranderd werd. Hierop bevrijdde hij de bruid ,
verdedigde haar tegen de aanspraken van eenen vroegeren verloofde en voerde haar als zijne gemalin naar Griekenland. Hun
huwelijk werd door eene rijke nakomelingschap gezegend. Minerva verplaatste later Andromeda onder de sterren ; haar beeld,
in de gedaante eener met nitgebreide armen p an eene rots geketende maagd, bevindt zich in de nabijheid van die hares ouders
en haars echtgenoots.
Antaeus (grieksch), cen ontzaggelijke rens van zestig ellen
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lengte, de zoon van Neptunus en de aarde (Gaea), die zich hi een
hol in Libye ophield, zich met leeuwen voedde, en alle vreemdelingen, die hem naderden, dwong om met hem te strijden. Door
zijne moeder steeds met nieuwe kracht voorzien, zoo lang hij haar
aanraakte, versloeg hij alien, die met hem kampten, en bouwde
uit hunne schedels een heiligdom voor Neptunus. Ook Hercules
wederstond hij langen tijd; toen deze echter het geheim zijner
onverwinbaarheid ontdekte, hief hij den rens in de lucht op en
verstikte hem in zijne armen,
Antb-nor (grieksch), een edel Trojaan en verstandig grijsaard. Hij ontving Menelaus en Odysseus gedurende bun gezantschap te Troje in zijn huis, vergezelde Prwmus in het leger,
om over het beslissende tweegevecht tusschen Menelaus en Paris
te onderhandelen, en sloeg vruchteloos voor om Helena nit te
leveren, Men heeft hem daarom later van verraad aan zijn v aderland beschuidigd. Hij zou den Grieken het Palladium verschaft, van den muur met eene lantaarn het teeken tot den aanval gegeven, ja, zelfs het beruchte paard zelf geopend hebben.
Zijn huis bleef bij de plundering versehoond, terwijl hij, even als
Aeneas, gered en de stichter eener dynastic werd. Hij zou eerst
naar Thracie en vervolgens naar Italie gegaan zijn, alwaar hij
Padua stichtte.
Antbros (grieksch), de god der Wederliefde. Z. Am o r.
Antigone (grieksch), de oudste der beide dochters van
koning Oedipus en Jocaste, zijne eigene moeder, is een der beroemdste vrouwelijke namen der oudheid. In het rampzalige lot
van het thebaansche vorstenhuis gewikkeld, waarvan de bijzonderheden op Oedipus verhaald worden , openbaarde zij een
karakter, dat boven alle ongelukken verheven was, en hetwelk
zij naar twee zijden schitterend amn den dag legde. Vooreerst
was zij de getrouwe geleidster haars blinden vaders, toen deze in
ballingschap door Griekenland omzwierf, tot dat hij in het bosch
van_ Koh-inos zijn einde vond; ten tweede begroef zij, na hare terugkomst, tegen het uitdrukkelijk verbod van Creon, die na den
dood barer broeders koning van Thebe geworden was, het lijk
van Karen broeder Polynices, die in het tweegevecht met zijn
broeder Eteocles odder de muren vast Thebe gevallen was. Met
heldenmoed onderwierp zij zich aan de doodstraf, die de wreedaardige tiran Creon aan haar liet voltrekken, tervsijl hij beval,
dat de vorstelijke maagd, ofschooli zij de bruid zij us zoons Haemon
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was, die zich naderhand uit wanhoop doodde, levend begraven
moest worden. In beide opzigten als het ideaal van den reinsten
vrouwelijken heldenmoed, en als vrome dochter, en als tot in
den dood getrouwe zuster, wordt zij door de attische dichters,
inzonderheid door Sophocles in zijnen »Oedipus op Kolonos,"
en in zijne »Antigone" geschilderd. — Eene andere Antigone
is de gemalin van Peleus (z. aid.), en nog eene andere de dochter van Laom'edon, en zuster van Priamus ; de eerste verhing zich
bij het ontvangen eener valsche treurige tijding ; van de laatste
werden door Juno de schoone haren in slangen veranderd, omdat zij zich te zeer op hare schoonheid had beroemd; uit medelijden veranderden de goden haar daarop in eenen ooijevaar.
AntilOchus (grieksch), de zoon van Nestor en Eurydice,
de jongste in bet leger der Grieken voor Troje, dapper en moedig, schoon en behendig, en daarom , na Patroclus, de beste
vriend van Achilles. Hij viel door de hand van Memnon, volgens anderen door die van Hector, toen hij zijnen in Hood verkeerenden vader te p ulp snelde, waarom hij den bijnaam van
Phil opator verkreeg. Hij werd in het graf van Achilles en
Patroclus begraven.
Antinbus (romeinsch), de lieveling des keizers Hadrianus,
stamde af uit Bithynie en werd wegens zijne schoonheid tot een
spreekwoord. De oorzaak van zijnen vroegtijdigen dood is duister ; of uit tegenzin in het leven, of nit zelfopoffering voor den
keizer, verdronk hij zich in den Nijl. De keizer bouwde hem
tempels en altaren, beval hem als eenen god te eeren en plaatste
zijn beeld onder de sterren, door een nieuw ontdekt gesternte
in den melkweg zijnen naam te geven. Hij stichtte voorts te
zijner eere eene stad en stelde feesten voor hem in. Er zijn
prachtige standbeelden van hem overgebleven, die tot de schoonsten der oadheid behooren.
AntiOpe (grieksch), de dochter van koning Nycteus van
Thebe, de moeder van Amphion en Z ethus, om hare uitstekende
sehoonheid beroemd en eene dier stervelingen, the door de liefde
van Zeus in het ongeluk gestort werden. Z. Amphion. Toen
zij zich bij haren verleider zwanger gevoelde, vlugtte zij voor den
toorn haars vaders nit Thebe naar den koning EpOpeus te Sieyou, die haar huwde. Nycteus, door den dood verhinderd om
haar van daar terug te halen, droeg dit aan zijnen broeder Lyeus
op, die dit ook deed en na de verovering van Sicyon en den mooed
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van Epopeus haar gevankelijk terug voerde. Gedurende twintig
jaren iced zij van Dirce, de gemalin van Lyons, die zij als slavin
diende, de wreedaardigste behandeling; zelfs werden hare tweelingzonen, waarvan zij op den terugweg beviel, door haar in het
bosch gelegd , doch door eenen herder gevonden en opgevoed.
Eindelijk ontvlugtte Antiope naar hare volwassen zonen, die
daarop met een leger naar Thebe rukten en aan de snoode Dirce
de bloedigste wraak namen. Zij werd namelijk met de haren aan
de hoornen van eenen wilden stier gebonden en zoo dood gepijnigd. Later zwierf Antiope in waanzinnigheid, waarmede Bacchus haar voor de door hare zonen aan Three genomen wraak
strafte , door geheel Griekenland , tot dat zij eindelijk bij Phocus kwam, die haar genas en huwde. De wraak aan Dirce werd
door Apollonius in een schoon beeldhouwwerk voorgesteld ; het
staat thans te Napels in het paleis Farnese, waarom het de D Farnesische stier" genoemd wordt; het wordt voor het grootste
kunstwerk van dien aard gehouden, dat uit de oudheid tot ons
gekomen is. — Eene andere Antiope was koningin der Amazonen
(z. aid.), de dochter van Mars en Otrera, en gemalin van Theseus, aan wiens zijde zij later tegen de Amazonen, bij haren inval
in Attica streed en daarbij den dood vond.
Anubis (egyptisch), een der vooruaamste egyptische goden, oorspronkelijk niets anders dan de vergotle hond, die voornamelijk in Cynopolis vereerd werd, en wiens dienst zich underhand over geheel Egypte verspreidde. Volgens de mythe was hij
de onwettige zoon van Osiris en
1V ephtys, die hij voor zijne gemalin
Isis gehoud‘n had. Zijne moeder
legde het kind na zijne geboorte, nit
vrees voor Typhon, te vondeling,
doch na den dood van Osiris liet Isis
het kind door honden opzoeken ,
voedde het als haven eigen zoon op
en verkreeg in hem eenen wachter
en geleider, die de goden even zoo
bewaakte als de hond de menschen,
Tot aandenken aan zijn lot werd
Anubis nu eens als een mensch suet
eenen gouden hondekop , dan ems
geheel als een bond afgebeeld en in de tempels van Osiris en
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Isis als wachter geplaatst ; bij de optogten ter eere van Isis werd
de stoet door honden voorafgegaan. Toen Osiris door Thyphon
gedood was, lief zij eveneens het lijk door honden opzoeken,
waarom hij de egyptische dierendienst de honden bijzonder aan
hem gewijd waren, even als Apis. Z. Ammon.
Aoniden (grieksch) , naam der Muzen , van Aonie , eene
landstreek in Boeotie, alwaar zij op den Helicon haren lievelingszetel hadden,
Apeliotes (grieksch), de Oostenwind, een blijmoedige god,
die aan de Grieken over de
zee den verfrisschenden regen
aanbragt ; hij weed te Athene
afgebeeld als door de lucht
zwev ende, m et zwierende lokken, een vriendelijk gelaat,
Efl een open voorhoofd en een
ligt opperkleed, ten teeken
van zegen met bloemen en
vruchten gevuld.
Aphdreus (grieksch), de soon van den Messenischen koning
Perieres en Gorgophone, was de gemaal van Arene en vader van
Lynceus, Mos en Pysos, waarvan de twee eersten onder den naam
van A p h a r e t i d en bekend en beroemd zijn door hunnen strijd
met de Dioscuren.
Aphrodite igrielisch), de gewone naam van Venus bij de
Grieken, de nit schuim geborene, even als Anadyornene en Aphrogeneia, z. op Venus, aan wie men, voornamelijk op het eiland
Cyprus, feesten, de zoogenaamde A ph r o di s i en vierde.
Apis (egyptisch), de in geheel Egypte en bijzonder te Memphis als god vereerde Stier, in welke stad hij eenen bijzonderen
tempel, twee vertrekken tot woning eene uitgestrekte wandelplaats bezat, zoo wel voor hem zelven, als voor de koeijen,
die zijnen uitgebreiden harem vormden. Zijne verpleging was
vorstelijk. Dagelijks weed hij gew asschen, gezalfd en bewierookt.
Talrijke priesters en dienaars spijsden en drenkten het heilige
dier nit gouden vaten, voerden hem de schoonste koeijen toe en
trachtten door de zorgvuldigste behandeling zijn leven to onder'louden, tot dat hij den ouderdom van vijf en twintig jaren bereikt bad. Dikwijls offerde men hem ook stieren , maar alleen
die van eene roode kleur, de kleur van Typhon; want ook de
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overige runderen werden voor onschendbaar gehouden. In zijne
bijzondere vertrekken toonde men hem dikwijls aan de inlanders,
zoo wel als aan vreemdelingen om hun godsprAken te geven, die
men rut verschillende teekenen opmaakte en voor gelukkig of
ongelukkig verklaardc, al naar mate hij in het eene of andere
vertrek trad, dat hij het aangeboden voedsel nuttigde of niet, zich
afkeerde of staan bleef, of de eene of andere wending maakte.
Schitterend was echter het feest, dat men te zijner eere jaarlijks
door geheel Egypte vierde, en den naam van zijne Theophanie of
verschijning als god droeg. Het duurde ongeveer eene maand,
had plaats omstreeks het stijgen van den Nijl, sloot met het
geboortefeest van Apis, en werd gevierd met dansen en plegtige
omgangen, waarin de steeds met den grootsten luister versierde
Apis de hoofdrol speelde. Men wierp daarbij gouden en zilveren
schalen als offers in den
wassenden Nijlstroom,
welks krokodillen gedurende den zevendaagschen dour van dit geboortefeest hunne vraatzucht schenen afgelegd te
hebben, zoo dat men zich
gerustelijk baden kon. —
Wat de uitwendige gedaante van Apis betrof,
zoo moest hij van eene
geheel zwarte kleur zijn; op het voorhoofd echter moest hij eene
witte vlek van drie-, of volgens anderen van vierhoekigen vorm
hebben ; op de regterzijde eveneens eene witte vlek van den
vorm der wassende gehoornde maan en onder de tong eenen
kevervormigen zwarten vleeschknobbel; eindelijk eenen staart
van tweederlei Naar. Volgens de mythe was hij van eene koe
geboren, die door eenen lichtstraal van den hemel of ook van de
maan bevrucht was; natuurlijk waren de priestess met hunne
kunst behulpzaam, om eenen dergelijken Apis tot stand te brengen , wanneer de oude gestorven, of gedood was. Want na verloop van vijf en twintig jaren werd de tot dos ver vereerde stier
in eene geheime heilige bron verdronken, en legde men het lijk,
kostbaar gebalsemd, in eene gouden kist. Stierf hij vroeger,
dan werd hij opentlijk en plegtig in den tempel van Serapis be5
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graven , en heerschte er door het geheele land een diepe rouw,,
tot dat men eenen anderen gevonden had ; was men zoo gelukkig geweest een jong kalf van den opgegeven vorm te ontdekken,
dan bragt men het onder het luidruchtigste vreugdegejuich te
scheep naar Memphis, alwaar het nog veertien dagen lang door
de insgelijks hooggeeerde moederlijke koe gezoogd werd. Nog
langen tijd na Christus hield deze vereering, die met de zon, maan
en Nijl , de godheden des zegens, in betrekking stond, in Egypte
stand. Z. Osiris.
Apollo (grieksch en romeinsch), een der twaalf groote goden, de zoon van Zeus (Jupiter) en Leto (Latona), en de tweelingbroeder van Artemis (Diana). Uit hoofde van zijnen uitgebreiden en veel omvattenden w erkkring kreeg hij zeer vele namen
en bijnamen, doch wordt het meest en gewoonlijk Phoibos Apollon
(Phoebus Apollo) genoemd, en was volgens zijn wezen de blijmoedige god van alle licht , helderheid en waarheid. Toen zijne moeder zwanger was, werd zij door Hera (Juno) , de uiterst ijverzuchtige gemalin zijns vaders, langen tijd v ervolgd, en kon nergens
eene rustplaats vinden, om hare ontbinding of te wachten. Want
de aarde had Hera beloofd de arme vlugteling nergens op te nemen,
en Hera had elk land, dat dit doen zoude, met haren vloek beladen;
door dezen vloek kon echter het eiland Delos niet getroffen worden , omdat het eerst na dien tijd nit zee opgekomen was en thans
op de oppervlakte ronddreef; eindelijk bevestigde Poseidon (Neptunns) het drijvende eiland met zuilen aan den bodem der zee, en
bier, aan den voet van den berg Cynthus, beschaduwd door eenen
palmboom, bragt Leto na eenen barensnood van negen dagen het
eerst Artemis en vervolgens Apollo ter wereld. Z. L aton a.
De godin Themis reikte den jonggeborene nectar en ambrosia ,
waarop hij terstond een schoon en krachtig jongeling was en naar
Tier en boog greep. Met den laatste schoot hij reeds den vijfden
dag na zijne geboorte den draak Python neder,, van welke overwinning hij den bijnaam van den Pythischen Apollo verkreeg, en
die door een meesterstuk van grieksche beeldhouwkunst verheerlijkt werd, hetwe]k thans onder den naam van Apollo van Belvedere bekend is, en in het Vaticaan te Rome staat. A is boogschutter
heette hij gewoonlijk de ver treffende ; want zijne pijlen misten
nooit ; hij strafte daarmede de overmoedigen , onder anderen
Niobe en hare kinderen , het leger der Grieken voor Troje, de
Cyclopen en de Giganten, of reuzen, die hij zijnen varier hielp be-
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strijden. Als weekend en straffend god noemde men hem Agrees,
den landelijke,en zond hij de vernielende veldmuizen en verwoestende
sprinkhanen. Hij verspreidde
echter het verderf alleen om te bestraffen , en vertoont zich integendeel als een hulpvaardiggeneesheer, heelt de wonden, of vi endt het
gevaar van de smeekelingen af, die
hem onder den imam van Paean
plegtig aanriepen , zoodra aansteken de ziekten of pest het land dreigden te verwoesten, en hem als zoodanig lofliederen zongen, wanneer
zij geweken waren. Zoo werden
ook door de treurenden geene
klaaggezangen aan den blijmoedigen god gerigt; zij baden hem alleen om hulp en reading. De beroemde Aesculapius (Asklepios)
was zijn zoon, en werd door hem met de gave der geneeskunst
beschonken , om de door zijnen varier beminde stervelingen te
redden. — Op den Parnassus, alwaar het monster Python onder
zijne pijlen bezweken was, bouwde Apollo zich den heiligen, door
de geheele oudheid beroemden tempel , en Dam aldaar bet nude
orakel van Gaea (aarde) op zich, zoo dat hij nu ook te Delphi
of Pytho, zoo als het nieuwe heiligdom heette, als ziener of profeet
optrad. Aldaar gaf hij zijne geheimzinnige orakelspreuken als
plaatsbekleeder van Zeus, van wien alle kracht van profetie uitging ; hij had eene priesteres , Pythias genaamd , die op eenen
gouden drievoet zittende, in waanzinnige vlagen de godspraak
verkondigde ; daar deze echter zeer raadselachtig was, gaf men
hem den bijnaam van Loxias, den geheimzinnige; in zoo verre
hij door deze godspraak voor het onheil waarschuwde, heette hij
Alexikakos , en als magt bezittende , om alle ziekten te genezen,
Epikurios. Daarenboven bezat hij nog beroemde orakels te Delos, Abae, Clarus, Didymi en op andere plaatsen. — Met de gave
der profetie verbond Apollo te gelijk die der Dichtkunst. Hij is
de god van het gezang en het snarenspel ; door het dansende koor
der Muzen omringd, vervrolijkt hij de gastmalen in den hernel en
5
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op aarde. En wanneer hij met de heilige gouden, door hem zelven
uitgevondene zevensnarige her in den arm, te midden van den
kring der goden op den Olympus verschijnt, dan staan alle goden en godinnen
op en buigen eerbiedig het hoofd ; want
ook zij eeren den verheven god des lichts,
die al hunne geheimste gedachten kent ,
en ook zij schuwen zijne wrekende hand,
die vreeselijk is in zijnen toorn. Ook
anderen gaf hij onderrigt in het gezang,
of in het spel op de her of de fluit, welke
laatste hij volgens eenigen insgelijks
schiep , volgens anderen van de godin
Pallas, of ook van Hermes (Mercurius)
'1)‘ ontvangen had. Over het geheel vertoont zieh Apollo als de meester der
schoone kunsten en de aanvoerder (Musagetes) der Muzen, gelijk hij dan ook in
verscheidene wedstrijden in de muzijk
overwon en de overwonnenen tot harde
straffen veroordeelde. Z. M ar sy as, Midas, P an. — —
Maar niet alleen in het gezang en de toonkunst was de god een
schepper en meester; hij was ook de stichter van steden en de beschermer der staten ; naar zijn orakel legden de Grieken vele kolonien nail, en hij zelf bouwde met Neptunus en Aeacus de muren van Troje, en met Alcathous die van Meghra. Order den
naam van Agyieus beschermde hij voorts overal de markten ,
straten en wegen en werd als zoodanig vereerd door beelden, die
voor de huisdeuren stonden. — Zelfs als herclersgod vereerde
men hem reeds vroeg. De mythe verhaalt, dat hij eenmaal tot
strafvoor de misdaad, dat hij de Cyclopen had gedood, die den bliksemstraal gesmeed hadden, waarmede Zeus den wonderdadigen
Aesculapius versloeg, door zijnen vader gedurende eon jaar van
zijnen godheid beroofd, naar de aarde gebannen en aldaar gedwongen werd om de schapen van den koning Admetus te hoeden. Ook verhaalt men, dat hij, door Zeus gezonden, de runderen van Laomedon op den berg Ida weidde, en op den Parnassus en elders herdersdiensten verrigtte. Daarom geloofde men,
dat hij doze kudden beschermde, hare vruchtbaarheid zegende
en de wolven doodde ; men gaf hem daarvoor den bijnaam van
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Nondos (kuddengod) ; ook Karneios, ramsgod (te Sparta) en
Lykeios , den wolvendooder. Eindelijk verschijnt Apollo als
de Zonnegod, in de plaats van Helios, door de Grieken Phoibos,
door de Romeinen Phoebus, de lichtende, of Sol, ook Titan genaamd. Als zoodanig voerde hij den met vier vurige rossen
bespannen zonnewagen langs den hemel. Want Helios (Sol)
verloor in de voorstelling der ouden langzamerhand zijne zelfstandigheid, zoo dat Apollo tot den eigentlijken zonnegod verheven werd, of door latere schrijvers met Helios vereenzelvigd
wordt. Zelfs houdt men het er voor , dat de voorstelling van
Apollo als Zonnegod de oorspronkelijke geweest zij, waaruit al
de anderen gemakkelijk afgeleid kunnen worden. — — Wat
de uitwendige gedaante van dezen met zoo vele hedieningen bekleeden zoon van Latona betreft , zoo leefde Apollo in de phantasie der oudheid als het volmaakte voorbeeld van jeugdige
mannelijke schoonheid, en werd hij even als Mars, Mercurius
en Bacchus baardeloos voorgesteld. Niet een dezer baardelooze
goden echter, zegt de mytholoog Hirt, heeft een gelaat van zulk
een schoon langwerpig ovaal, niet een zulk een om de wenk braauwen gewelfd en hoog voorhoofd als Apollo. Hij is de meest
gelijkende zoon zijns verheven vaders, en als het ware Zeus in
zijne jongelingsjaren. Zelfs in rust en kalmte zetelt eene hooge
geestvervoering in zijne trekken ; worden zij door hot voortbrengen van harmonische toonen bewogen, dan daalt eenehemelsche lieftalligheid op zijn van geestdrift blakend gelaat neder.
Verheven vreeselijk en vreeselijk schoon is hij, wanneer opgewekte
toorn in zijne Borst gloeit en zijne aderen doet zwellen. Zijne
lange zacht golvende haren zijn gewoonlijk van achteren opgebonden ; slechts hangen ter wederzijde van zijn voorhoofd een
paar lokken op zijne schouders nedec, en op de kr uin van zijn hoofd
is een gedeelte in eenen knoop vereenigd. Dit haarkapsel heeft
onder de mannelijke godheden Apollo alleen ; onder de vrouwelijke worden ook Diana en Venus daarmede afgebeeld. In den
Apollo van Belvedere hangen de haren vrij op den hals, om daardoor des te beter de houding en den toestand des toorns voor te
steilen. De gestalte munt in slanken ligchaamsbouw boven alle
j eugdi g e goden uit ; zijne heupen zijn in vergelijking van de Borst
de smalsten ; hij is de snelste god, Naar zijnhoofdsieraadnoemen
hem de dichters den Rijkgelokte of den Goudlokkige. Wierook
n koeken van verschillenden vorm waren de offergaven, die men
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gewoonlijk aan Apollo ten offer bragt; voornamelijk vereerde
men hem in de maand mei door Zoenfeestdagen; alle negenjaren
echter wijdde men hem groote feesten, vooral te Delphi, Thebe
en Creta. Ook werden ter eere van hem en zijne zuster om de
honderd jaren de Ludi seculares gevierd. Gewijd waren hem
onder andere voorwerpen de boog en pijlkoker , de drievoet, de
lier, de herdersstaf, de zwaan , de grijpvogel, de haan, de wolf,
de slang, de laurier,, de palm en de olijf boom ; somtijds rijdt hij
op eene zwaan. Van zijne liefdesavonturen zijn die met Hyacinthus en met de in eenen laurierboom veranderde Daphne bet
meest beroemd geworden. Hij had talrijke zonen.
Arachne (grieksch), d. de spin, de dochter van Idmon,
eenen purperverwer in Colophon in Tonie, was eene bekwame en
door alle naburige nymphen bewonderde weefster of spinster. Zij
waagde het evenwel om de godin Pallas At/lone (Minerva), eene
meesteres in doze kunst, tot eenen wedstrijd uit to dagen , ofschoon zij door haar zelve in de gestalte eener oude vrouw daarvoor gewaarschuwd was. En inderdaad vervaardigde zij een allervoortreffelijkst weefsel, waarop de minnarijen der goden afgebeeld waren, en hetwelk voor dat van Minerva niet behoefde
onder te doen. Daarover werd Minerva zoo vertoornd, dat zij
het weefsel verscheurde ; en toen nu de ongelukkige Arachne
zich uit droefheid en schaamte daarover ophing, riep Pallas haar
in het level' terug, maar gaf haar de gedaante eener spin; eene
gedaanteverwisseling, die rich ook tot hare nakomelingen nitstrekte.
Ardibehescht (perzisch), een der door Ormuzd geschapen Anzschaspands, wiens naam heerlifice reinheid beteekent, de
beschermgeest des vuurs. Hij bestrijdt de vijandelijke Dews in
den winter, schenkt gezondheid en kracht, verleent de kunst der
welsprekendheid en geeft grootheid en aanzicn.
Ares (grieksch), de krijgsgod. Z. Mars.
Arete (grieksch) , de gemalin van Alcinous (z. ald.), die
Odysseus vriendelijk opnam. Zij ontving ook de Argonauten.
Arethusa (grieksch), eene der Nereiden , de dochter van
Nereus en Doris; — ook eene nymph eener gelijknamige bron
op het eiland Ortygia bij Syracuse, welker geschiedenis onder
Alpheus verhaald is. Z. Alpheus. Zij had mode de kracht orn
dichterlijke geestvervoering in te storten, vooral voor den herclerszang. — Arethusa was ook eene der Hesperide,n.
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Argo (grieksch), het beroemde schip der Argonauten; volgens de mythe het eerste groote vaartuig, dat in Griekenland
gebouwd werd en zich in de opene zee waagde, door vijftig roeijers in beweging gebragt. Naar dit vaartuig ontvingen al de
schepelingen , die daarmede de stoute reis waagden , den naam.
De kunstrijke Pallas A thene voedde er zelve eene plank in, die
zij van eenen sprekenden eik te DoclOna genomen had; daardoor
kreeg het wonderbare schip zelfs de eigenschap om te spreken
en de toekomst te voorspellen.
Argonauten (grieksch), de griekscbe helden, die omtrent
eene halve eeuw voor den trojaanschen oorlog den eersten stouten zeetogt op eene onbekende zee in verwijderde landstreken
ondernamen, om het Gulden Vlies te halen, dat in bet bezit van
den koning Aeetes was, die in het land Colchis aan de Zwarte
Zee in Azie heerschte. Zij kregen hunnen naam van het schip
Argo, dat door hunnen aanvoerder Jason gebouwd was, en waren omtrent vijftig in getal, die deels reeds den hoogsten roem
der dapperheid verworven hadden, deels door hunne vaart op
onbekende zee en eenen onsterfelijken roem verkregen. De voornaamsten under hen heetten: Jason, de aanvoerder, de beide
Dioscuren , Hercules, Amphion , Orpheus, Calais en Zetes ,
Echion en Eurpes , Tydeus , Teamon , Peleus, Pollux en de
ziener Mopsus. Het Gulden Vlies, bet eigentlijke doel der reis,
was de yacht van den goddelijken ram, op welks rug Phrixus,
de zoon van Athanzas , met zijne zuster Helle over zee naar
Colchis vlugtte, en door den eerste aldaar in een bosch van Mars,
aan eenen eik, was opgehangen. Z. op A tla,rn a s en Phi; ix u s.
Omtrent de aanleiding en den loop van dezen togt wijken de
*berigten zeer van elkander af. Zij komen ongeveer hierop neder.
Aeson, koning van Iolcus in Thessalie, de kleinzoon van Ae17, verloor zijne heerschappij door eenen jongeren bloedverwant, door Pelias namelijk, den kleinzoon van Salmoneus, eenen
tweeden zoon van Aeolus. On_dertusschen had de van den troon
beroofde Aeson het geluk, om zijnen pas geboren zoon voor den
vervolger te beschutten, daar hij hem voor dooduitgaf en hem des
nachts beim elijk het wegbrengen; de in het gebergte wonende wijze
Cheiron de Centaur (Chiron), voedde het knaapje op en gaf bet
den naam van Jason. Twintig jaren waren verloopen, toen Jason, de regtmatige troonerfgenaam, tot eenen krachtigen jongeling op gewassen, weder in de vlakte afdaaldc om zijne orders op
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te zoeken, met welke Chiron hem bekend gemaakt had. Op zijnen moeijelijken togt verloor hij toevallig een zijner schoenen.
Nu had echter Pelias van het orakel te Delphi vernomen, dat
hij zich voor elkeen waehten moest, die met eenen schoen voor
hem zou verschijnen. Naauwelijks was daarom Jason op de
marktplaats der stad gekomen, Coen hij de opmerkzaamheid van
den voorbij rijdenden troonroover, wien zijn kwaad geweten
eene bestendige onrust veroorzaakte, tot zich trok, niet wegens
zijne buitengewoon schoone en rijk gewapende heldengestalte,
maar omdat hij slechts eenen enkelen schoen aanhad. Op de navraag van den verschrikten Pelias, wie de vreemdeling was, bekende Jason openhartig zijne afkomst. De eerste ijlde met zijne
fiere rossen naar zijn versterkt kasteel terug, en de laatste liet
zich door de verraste menigte naar zijnen ouden vader Aeson
geleiden, vierde met hem het vrolijke feest des wederziens, en
verschee-n 's anderendaags voor den goddeloozen neef, om zijne
regten op de heerschappij te doen gelden en den strijd, gelijk
het bloedverwanten betaamt, zoo mogelijk in der minne bij te
leggen. Pelias kon aan de regtmatige aanspraken van zijnen
strijdvaardigen en dapperen bloedverwant niets dan list tegenover stellen. Op raad van Juno sloeg hij hem daarom voor om
de beleedigde schim van hunnen gemeenschappelijken voorvader
Phrixus te verzoenen en het Gulden Vlies nit Colchis terug te
halen, waartoe Pelias door herhaalde nachtelijke droomgezigten
opgewekt was. Ilij zelf was echter reeds te ver in jaren gevorderd om den togt te wagen. Indien Jason onder bescherming
der goden met het vlies terugkeerde, was hij bereid . hem den
schepter over te geven. De moedige jongelmg vermoedde niet,
dat de valsche Peleus hoopte, dat hij bij dit gevaarlijke avontuur
zou omkomen ; daarom nano hij de voorwaarde aan, riep de
grootste helden van zijnen tijd uit geheel Griekenland bijeen,
bouwde het schip Argo, en zeilde met zijne gezellen van iolcus
af. — De vaart was zeer gelukkig. Eerst landden zij op het eiland Lemnos, en bragten aldaar twee jaren in behagelijke rust
en feestelijk genot door; want ten gevolge van den wrok der
versmade Aphrodite (Venus) hadden de Lemnische vrouwen hare
mannen en vaders omgebragt, met uitzondering van Thoas, die
door zijne dochter Hypsipyle verborgen werd, en daarom hielden daze soort van Aniazonen (z. ald.) de grieksche helden bij
zich terug. Daum zetten de Argonaulen hunne reis voort
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hadden eerie menigte gevaren door te staan, eer zij aan het doel
hunner reis geraakten, ofschoon de vrome Orpheus de stormen,
die hen overvielen, door liertoonen, offers en geloften, waarmede
hij de vertoornde godheden verzoende, deed bedaren. Door den
vorst der Dolionen werden zij gastvrij ontvangen ; toen zij echter van daar 'snachts afvoeren en door tegenwinden teruggeslagen werden, hield men hen voor Pelasgers, de vijanden der Dolionen. Er ontstond een gevecht, waarin Jason hunnen vorst versloeg, die daarop door de Argonauten onder teekenen van diepen
rouw begraven werd. Hierop landden zij in Mysie, waar Hercules en Polyphemus moesten achter gelaten worden , omdat de
eerste bij het opzoeken van zijnen gunsteling Hylas , die om
zijne schoonheid door de nymphen eener bron geroofd was, te
fang uithleef en niet terug gevonden kon worden. Het volgende
land, daar zij aankwamen , was dat der Bebrycen, wier koning
Amycus de Argonauten tot een vuistgevecht uitdaagde en Poly deucus (Pollux) versloeg. Van daar werden zij naar de kust van
Thracie geslagen, en kwamen te Salmydessus, alwaar zij den
bliuden ziener en koning Phineus van de afschuwelijke Harpyen
bevrijdden, en hem over de hen nog te wachten gevaren om raad
vroegen. Verder voeren zij tusschen de vreeselijke rotsen, de
Symplegaden genaamd, heen, die aan den ingang der Zwarte Zee
stonden , onophoudelijk tegen elkander stieten en alles verbrijzelden, wat er tusschen kwam. Om niet verpletterd te worden,
zonden zij, op raad van Phineus, eerie duif uit, om hun den weg
door de smalle opening te wijzen ; en toen deze bij het tegen
elkander bonzen der rotsen alleen de punt van den staart verloor, roeiden zij er met Juno's hulp snel doorheen, zoo dat alleen
de achterste versierselen van het schip werden afgeslagen en de
Symplegaden van nu of onbewegelijk bleven staan ; daartoe had
ook voornamelijk de lien van Orpheus bijgedragen, die door zijn
wonderlijk spel de rotsen tot luisteren en stilstaan gedwongen
had. Na di t gevaar overwonnen te hebben, ontmoetten de Argmlauten de Stymphaltsche vogels, die metalen vleugelen hadden,
wier vederen zij als een harnas doorborende pijlen op de reizigers
afschoten. De Belden konden zich van deze monsters slechts bevrijden, door een hevig gekletter met hunne wapenen te maken,
waardoor zij hen verjoegen. Eindelijk bereskteii zij, na het doorstaan van dnizenderlei gevaren, en altijd langs de kusten der
Zwarte Zee voortroeijende, in den naeht den mond der miff
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Phasis in Colchis, voeren den stroom op en bereikten de hoofdstad
Aea, waar Aeetes regeerde. Terstond begonnen de vijandelijkheden met den koning, die reeds van het doel der vreemdelingen
onderrigt was, en conduit weigerde om het gulden vlies of te geyen. Toen hij evenwel inzag, dat hij in eenen open strijd zulke
kampvechters niet zou kunnenwederstaan, nam hij zijne toevlugt
tot list en tooverij, Hij stelde aan Jason voorwaarden, waarop
hij de kostbare y acht zou kunnen krijgen, terwijl hij in stilte geloofde, dat die volkomen onuitvoerbaar waren. Vooreerst moest
de dappere jongeling geheel alleen twee vuurspuwende stieren met
metalen hoeven, die Aeetes van Vulcanus gekregen had, aan eenen
diamanten ploeg spannen, daarmede een stuk gronds omploegen
en in de opgescheurde voren de door Cadmus in Thebe achtergelaten drakentanden , die de koning van Minerva ontvangen had,
zaaijen en de daaruit opwassende krijgslieden nederhouwen. Ten
tweede moest hij den vreeselijken draak dooden, die het in eene
boschachtige bergkloof opgehangen vlies aanhoudend bewaakte,
een monster, dat nooit sliep, en de grootte van een sehip van vijftig
roeijers had. Hoe moeijelijk deze voorwaarden ook waren, de held
nam haar vrijwillig aan. Want terwijI daarover de onderhandelingen v-66r de hoofdstad plaats hadden, gebeurde het, dat M edeia
(111 ed6a), eene der dochters van Aeetes, die alien evenzeer in de
tooverkunst bedreven waren, den jongen held zag en in hevige
liefde voor hem ontbrandde, die niet onbeantwoord bleef. Op
voorwaarde, dat Jason haar tot gemalin nemen en haar zijn vaderland merle voeren zoude , gaf zij hem eenen wonderbalsem ,
waarmede hij zijn ligchaarn bestreek en die hem tegen vuur en
staal onkwetsbaar maakte ; verder eenen tooversteen, dien hij under de uit de voren opstijgende gewapenden slingerde, waardoor
dezen oneenig werden, op elkander aanvielen en elkander ombragten. Eindelijk bedwelmde zij ook door bezweringsformulieren den blaauwoogigen, bontgesehubden draak, waardoor zij haren bruidegom in staat stelde om hem te overmeesteren en te
dooden. Toen de koning tot zijne uiterste verbazing zag, dat alley
gelukt was, zocht hij nieuwe nitvlugten en wilde de Argo te gelijk
met de schepelingen doen verbranden ; maar Jason, daarvan door
Medea onderrigt, kwam hem your, snelde in het bosch, maakte
zich van de gouden y acht meester, begaf zich in den nacht met
Medea en haren jongen broeder scheep en roeide zoo spoedig mogelijk weg. Aeetes vervolgde hen van nabij en had hen bijna in-
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gehaald. In dit gevaar sneed Medea haren broeder Absyrthus in
stukken, en strooide die op het strand, waar de koning langs komen moest. Terwiji de jammerende vader de verstrooide leden
zijns zoons bij elkander zocht, wonnen de vlugtenden tijd om te
ontkomen. De vader keerde dus om, doch zond hun evenwel vele
Colchiers ter vervolging na, die echter in hun doel niet konden
slagen. — De terugkeer der Argonauten was niet minder avontuurlijk dan hunne heenvaart, en daaromtrent loopen de berigten nog veel meer uiteen, alzoo er bijna geene wereldstreek is,
waar zij niet geweest zouden zijn. Het eene berigt laat hen langs
denzelfden weg terug keeren ; het andere laat hen verschillende
wegen, deels noordelijke, deels zuidelijke inslaan en langs de verwijderdste kusten omzwerven. Al dadelijk werden zij door eenen
storm, dien Zeus, vertoornd over den moord van Absyrthus, verwekte, op den dwaalweg gedreven en voeren den Eridanns up,
tot dat de mast van het schip hun eene stem deed hooren, die zeide, dat de toorn van Zeus met eer bevredigd zou zijn, voor dat zij
door Circe met den god verzoend waren. Men spreekt verder
van gevaren, die zij op den Donau liepen, toen zij langs dezen
weg in de Adriatische zee wilden doordringen, of van wonderbare
lotgevallen in de Roode zee, bij het meer Triton, in Egypte en
Lybie ; om den laatstgenoemden weg te verkorten , namen zij
zelfs eenmaal het schip Argo op hunne schouders en droegen het
twaalf dagen lang over het gebergte. Genoeg, zij bereikten de
Middellandsche zee, het zij van het noorden of van het zuiden ,
zeildeu langs geheel Italie en Sicilie been, werden door Circe met
Jupiter verzoend, roeiden het eiland der Sir-enen voorbij , wier
lokkend gezang door eenen tegenzang van Orpheus onschadelijk
werd gemaakt , en ontkwamen met hulp van Thetis de gevaren
van Scylla en Charybdis. Eindelijk betraden zij het eiland Cur cyra (Corfu), het gebied van koning Alcinous, alwaar door bewerking der koningin Arete het huwelijk tusschen Jason en,
Medea n erkelijk voltrokken werd. Bij het vertrek van hier overviel hen 's nachts een hevige storm, waarbij Apollo hun door
bliksemstralen eene veilige haven op bet eiland Anaphe (Nanfi)
aanwees, waarvoor zij hem aldaar uit dankbaarheid een altaar
oprigtten. Op Creta werden zij verhinderd te landen door den.
reus Tabs, die het eiland bewaakte en het driemaal daags omlie)). Hij ki,vam door Medea om en de Argonauten vertoefden
linen nacht op de kust. Van daar voeren zij naar Aegina, ste-
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venden tusschen Euboea (Negropont) en Locris door en kwamen
eindelijk in Jolcus terug, na eene reis van vier maanden. Het
schip werd op de landengte van Corinthe door Jason aan Neptunus gewijd. — Daar evenwel de Argonauten zoo lang uitgebleven waren, had Pelias, van hunnen oudergang verzekerd, middelerwij1 de ouders van Jason vermoord. Men leze de aan hem
voltrokkene wrack en de verdere lotgevallen van Jason en zijne
gemalin op Jason en M e db a.
Argus (grieksch), de zoon van Agnor,, bijgenaamd Panoptes , d. i. de alziende, omdat zijn geheele ligchaam met oogen
bedekt was, welker getal honderd beliep , en waarvan de eene
helft openstond, terwijl de andere helft sluimerde. Hij werd door
Juno tot wachter der door haar in eene koe veranderde 1-6 aangesteld (Z. ald.). Zij werd bevrijd door Mercurius , die, door
Zeus afgezonden, in de gedaante van eenen herder Argus naderde,
en door zijn praten en spelen op de fluit al de oogen van den
anders onvermoeiden waker deed inslapen, waarop hij hem het
hoofd afsloeg. Van deze daad ontving de listige god den naam
van Argusdooder, (Argeiphontes). Juno plaatste zijne oogen in
den paauwenstaart.
Ariadne (grieksch), de schoone dochter van Minos, koning
van Creta en van Pasiphae, ontgloeide in liefde voor den jongen
Theseus, die uit Athene was aangek.imen om den Minotaurus te
verslaan en de Atheners van de vernederende sehatting van menschenoffers te bevrijden , waartoe Minos hen
gedwongen had. Z. A e g eu s. Theseus moest
het monster in de kronkelgangen van den
doolhof of het Labyrinth opzoeken, waarin
gees sterveling den weg kon vinden , en hij
ligtelijk omkomeu kon. Toen gaf Ariadne
hem een kluwen bindgaren , dat hem in
staat stelde om het waagstuk te volbrengen.
Hij bond het garen aan den ingang vast, vond
en versloeg den Minotaurus, en door den
afgewonden draad te volgen kwam hij gelukkig uit den doolhof. Terstond begaf hij zich
met Ariadne heimelijk op de vlugt ; maar
toen zij op de te huis reis op het eiland Naxos
7.510° ingesluimerd was , werd zij door den ondankbaron Theseus achtcr platen, en keerde hij
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alleen naar zijn vaderland terug. Toen de ongelukkige ontwaakte
en aan den gezigteinder de zeilen van de verdwijnende schepen
des trouweloozen bemerkte , brak zij in wanhopige jammerklagten
uit. Reeds was zij op het punt om zicli in de zee to storten, toen
de jeugdige Bacchus, van zijnen zegetogt uit Indic terugkeerende , ook op dit eiland aanlandde en haar zag. Getroffen door de
wonderbare schoonheid der verlatene , verkoos de god haar tot
zijne bruid, en maakte haar tot deelgenoot zijner volgende zegepralen. Zij trok nu in zijn gezelschap door alle landen, op eenen
panther of olifant rijdende en door de luidruchtige gezellen van den
jongen god omringd, wien zij verscheidene zonen schonk. Na haren flood verhief Zeus, op het dringend verlangen van haren diep
bedroefden gemaal , haar tot de onsterfelijken en plaatste de
kroon , die Bacchus haar bij het huwelijk gegeven had, onder
de sterren. — Volgens anderen werd Ariadne op het eiland Naxos
door de pijlen van Diana gedood en stierf aldaar plotseling. In

het eerste beeld hier boven Zion wij Ariadne met klimop en wijngaardranken omkransd , terwijl zij eene drinkschaal in de linkerhand heeft, als teekenen van hare gelukkige vereeniging met
den god des wijns ; in de laatste teekening rust zij in zijnen
schoot. Z. Mi n o s.
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Arion (grieksch), een beroemd dichter en zanger , die te gelijk de either uitmuntend bespeelde, was geboortig uit Methymna
op het eiland Lesbos , leefde later aan het hof van Periander, koning van Corinthe, werd door hem naar Italie gezonden , en behaalde te Tarente den prijs in eenen dichterlijken wedstrijd. Met
rijke schatten en kostbare geschenken overladen, keerde hij aan
boord van een corinthisch schip huiswaarts. Toen zij op de open
zee waren besloten de schippers hem te dooden en zich van zijne
schatten meester te maken. In dezen hood verzocht hij den goddeloozen roovers, om nog slechts een laatste lied te mogen zingen.
Tomn hem dit toegestaan werd, trad de voortreffelijke zanger
naar den voorsteven, in zijn schoonste dichterlijk feestgewaad,
zong aldaar door het citherspel begeleid een roerend afscheidslied , en stortte zich bij het eindigen van het gezang in zee. Maar
terwijl de moordenaars, onbekommerd om zijn lot, met den buit
hunne reis voortzetteden, nam een der talrijke dolfijnen, die door
het wonderschoone gezang in de nabijheid van het schip gelokt
waren, den zanger kunstvaardig op zijnen rug en droeg hem
op de zachte golven der zee naar de vaderlandsche kust. Wel behouden bereikte hij daarop Corinthe en verhaalde aan den koning
het voorval. Kort daarna landde ook de rooverbende in de haven; gevangen en voor Periander gevoerd wilden zij eerst de misdaad loochenen en gaven voor, dat Arion zich nog te Tarente
ophield. Maar daar trad plotseling de wonderbaar geredde Arion
te voorschijn en door den heviasten schrik getroffen bekendeu zij
alles. Periander liet hen alien aan het kruis slain. De Tier en
de reddende dolfijn werden later onder de sterrebeelden geplaatst. — Den imam Arion voert ook een sprekend en profetisch paard, dat ATeptunus met Ceres verwekte. Eerst werd het
door Hercules bezeten en vervolgens door koning Adrastus, die
door deszelfs snelheid in den strijd der Zeven y our Thebe gered
werd. Z. Ceres.
Aristaeus (grieksch), de zoon van Apollo en Cyr-e-ne, door
de nymphen opgevoed en de uitvinder der bijenteelt, waarom hij
ook Melisseus genoemd werd en goddelijke eer genoot. Zijne
liefde your Eurydice, de jonge gemalin van Orpheus veroorzaakte
haar den dood. Z. Eurydic e. Tot straf verloor hij zijne bijen,
doch dezen werden vervangen door nieuwe zwermen, die in de ligchamen der door hem tot zoenoffer geslagte runderen na negen
dagen ontetonden. Hij was de schoonzoon van Cadmus en de
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vader van Actaeon , en werd voornamelijk door de herders als
god vereerd.
Arkas (grieksch) of A r c a s, de zoon van Jupiter en Calli sto,
een uitmuntend jager. Z. C al li s t o.
Arktina (noordsch), eene overoude burgstad, op het noordoostelijk voorgebergte van het eiland Rugen, alwaar de hoofdgodsdienst van een slavischen volksstam, de Ranen, in eenen aan
Swantewit gewijden rijken en grooten tempel plants had, die
reeds in 1168 door de Denen verwoest werd. Het volksgeloof
aldaar verzekert, dat deze tempel zich somtijds nog thans bov en den
spiegel der zee, waar hij verzonken is, in zijne voormalige pracht
en heerlijkheid vertoont.
Armida (middeleeuwsch), eene door Tasso in zijn »Bevrijd
Jeruzalem," uitgedachte vrouwelijke gestalte, de nicht van den
vorst Hidrart van Damascus, die, in liefde voor Rinaldo ontgloeid, dezen edelen held, zonder wien de heilige stall niet veroverd kon worden , met rozenketenen omwonden wegvoerde. Zij
bragt hem naar haren in den Atlantischen Oceaan gelegen lusthof, hopende, dat hij in hare armen de ridderlijke deugd vergeten
en niet meer aan de verovering van Jeruzalem denken zoude.
Maar de wonderschoone en magtige tooveres bedroog zich. Een
gezantschap van hertog Godfried van Bouillon, die van eenen
toovenaar het verblijf des vermisten vernomen had, bereikte gelukkig het door een monster bewaakte eiland, bande elke tooverij
door eene gouden beschermende roede en vveerstond alle verlokkingen, zoo wel als alle verschrikkingen, die elk harer voetstappen omgaven. De gevonden Rinaldo schaamde zich over zijne
verwijfdheid en keerde met den bode naar het leger terug. Te
vergeefs zocht zich Armida te wreken, door zich als de bitterste
vijandin tegen haren vroegeren geliefde aan te kanten ; deze redde
zich uit alle gespannen strikken, vervolgde en ving de heidensche
tooveres. Reeds Wilde hij haar den doodslag geven , toen de
vroegere neiging, die in zijne Borst niet uitgebluscht was, zijnen
arm verlamde. Hij hekeerde haar daarop tot het christendom
en nam haar tot gemalin.
Arsinod (grieksch), de gemalin van Alcmaeon , Z. ald.
Artemis (grieksch), bij de romeinen Diana, de tweelingzuster van Apollo. Artemisi a, feesten dezer godin, voornamelijk te Delphi en Syracuse gevierd ; Ar temisium, een haar
gewijd tempeloord. Z. Diana en Apollo.
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Arthur of A r t u s (noordsch-bretonsch) , vorst der Siluriers , de zoon der schoone Ingerna van Cornwallis , en tither
Pendragon, opperveldheer der Britten, heeft in de ridderpoezij
eenen zeer beroemden naam. Reeds als jongeling onderscheidde
hij zieh door zijnen heldenmoed, en volgde in 516 zijnen varier in
diens waardigheid op. De toovergodin Marg7ina was zijne suster, de toovenaar Merlin zijn vriend en de veel bezongene Ginevra, nit het huis van den hertog van Cornwallis, zijne gemalin,
met welke hij, door een schitterend hof omringd, twaalf jaren in
vrede regeerde. Daarop trok hij uit Engeland, ouderwierp Schotland en Ierland en versloeg in twee groote veldslagen de Saksers ;
vervolgens doortrok hij met zijne zegepralende legers Noorwegen, Denemarken, Vlaanderen en Frankrijk , versloeg bij Parijs
de romeinsche troepen, bestreed de spaansche reuzen en keerde
eindelijk naar Brittannie terug, om zijnen neef Modred te tucktigen , die tegen hem opgestaan was en zijne gemalin op trouwelooze wijze verleid had. Na de gelukkige herovering van zijn
rijk en de bestraffing der schuldigen , gaf hem de toovenaar
Merlin den raad, om de zoogenaamde Tafelronde te stichten.
Dit was een verbond der uitstekendste ridders, die zieh langzamerhand om hem verzameld en aan zijne veldtogten deel genomen hadden. Om eene marmeren tafel gezeten, van eenen ronden vorm, ten einde alle aanzittenden gelijk te doen zijn, hielden
deze uitgelezene helden met Arthur op zijn kasteel Kaarlleon ,
of Carleol hunne feestmaaltijden. Slechts het in de avonturen
gebleken bezit van alle ridderlijke deugden gaf het regt om tot
deze ridderorde te bchooren. Hun getal wordt gewoonlijk op
twaalf opgegeven ; anderen bepalen het op negen en veertig;
volgens de bepaling des toovenaars kon dit getal niet aangevuld
worden , dan door dat op den ledig geworden stoel de naam van
het nieuwe lid, die aangenomen moest vvorden , van self in gouden letteren te voorschijn kwarn. Want alle stoelen waren op
deze wijze met de namen der bezitters gemerkt. Wie zieh ongeroepen op eenen open gevallen stoel zette, was oogenblikkelijk
des floods; hij verzonk onder den grand der feestzaal. Als voornaamste sterren dezer tafelronde schitterden, behalve Arthur
self, voornamelijk Percival, Lancelot van der Zee, Sir Gawein
en Irwin. 's Konings ondergang was aan de sonde tafel verbonden. Gawein, Arthurs neef, was door hem tot zijnen opvolger
bestemd; zijn onechte soon Mordred was daarover vertoornd ,

Asaheim.—Asen.

81

verzamelde de binnenlandsche en vreemde ridders, die geen toegang tot de tafelronde hadden kunnen verkrijgen, en het kwam
tot eenen sla g , waarin al de helden en ook Arthur en Mordred
den dood vonden. Arthur stierf in 542 op het slot Awalon of CamIan aan zijne wonders. De Britten betreurden hem zeer, konden
langen tijd aan zijnen dood niet gelooven en hoopten lang hem
terug te zien komen, om hen van de Angelsaksen te bevrijden.
Asaheim (noordsch), een fabelachtig land van het oosten,
waaruit de Asen afstamden en naar Scandinavie trokken. Z.
Asen.
Ascanius (grieksch en romeinsch). Z. A en e a s.
Asen (noordsch), de heidensche goden en godinnen, niet alleen van het noorden, maar ook van alle duitsche, in Middelen Noord-Europa verspreide volksstammen. Het woord is verbasterd van Aesir, het meervoud van Ass, opperhoofd, god in
het algemeen. Zij zouden uit Asalieim afkomstig geweest zijn ,
welks hoofdstad Asgard heette, dat door de Asen gebouwd was
en ook naderhand altijd als de eigentlijke woonplaats dezer goden beschouvvd werd. Hoewel zij de heerschappij over de wereld
voerden, waren zij toch niet de eigentlijke scheppers ; zij waren
veel meer ondergeschikt aan een hooger wezen, den hoogsten
eeuwigen god, de Alfadur (z. aid.), welke naam ook wel op Odin,
de eerste en voornaarnste der Asen, wordt overgedragen. Met
en ander hem vormden zij hemel en aarde, bepaalden den loop
der zon en maan, regelden de wisseling der jaargetijden en van
dag en nacht, en schiepen ook den mensch. (Z. over de schepping
Y mer, Odin, Ygdras enz.). De voornaamste mannelijke
Asen waren: Odin, de vader der goden en menschen, die zijne
woning in Gladsheim, d. vreugdewereld, had; Thor, de god
des donders en der sterkte, de geweldige bestrijder der reuzen;
Balder, de schoonste en beste der Asen, wiens woning Breidablik ver in het rond schitterde, en de gever van al het goede;
Freyr, de bevruchtende, die over regen en zonneschijn gebood,
en zijne woning in Alfheim had; _lord, de beer der zee en der
vloeden, de beheerscher van den wind en het vuur, de schenker
van den rijkdom ; hij woonde in Noatun, d. nieuwhof; Tyr,
Odins zoon, de krijgsgod en even wijs als dapper; Braga of
Bragi, de god der dichtkunst ; Heinzdal, de wachter aan de poort
van den Hemelsburg; lVidar, de god der stilzwijgendheid, de
sterkste na Thor; Wall, of Ali, de meester in de kunst van het
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boogschieten; Uller, insgelijks een goed boo gschutter en schaatsenrijder ; Forsete, de god des vredes, der eendragt en gezelligheid ; en Hoder, de blinde god en de god van het toeval. — De
Asynien, of voornaamste vrouwelijke Asen waren : Frigga of
JOrda, de gemalin van Odin; Freia, de godin der liefde ; Iduna,
de godin der onsterfelijkheid en Braga's gemalin ; Eira, de godin
der heelkunde; Gefion, godin der maagdelijkheid ; Sloe/na, go—
din der teederheid ; Lofn of Loeffa, de godin der eendragt onder
gehuwden; Rinda, moeder van Wali ; Garcia, gemalin van Freyr;
Syn of Syy- n, de godin der geregtigheid ; liar of Wara, de godin
der trouw en waarheid ; Sol, de zon ; Gna, de bode der godenkoningin Frigga; Hlyn en Fylla , twee harer voorname dienaressen. Verder had men, ofschoon niet tot het geslacht der Asen
behoorende, maar toch grooten invloed op der menschen lotge—
vallen uitoefenende, de Nornen, die het noodlot en den tijd beheerschten, en de Walkyren, de bestuursters der geveehten. —
Uit daze Asen koos Odin twaalf regters, die in eenen prachtigen
tempel zitting hielden ; nevens hen op eenen verheven troo p , van
waar hij hemel en aarde overzag, prijkte Odin zelf, de voorzitter
van dit geregtshof, dat over het welzijn der menschen oordeelde.
Daar de Asen den krijg en ridderlijke spelen beminden, bezaten
zij uitstekende rossen, Asenpaar den genaamd; het schoonste, Sleipner,, had Odin ; bet had acht pooten, van welke vier
beurtelings uitrustten, zoo dat bet nooit moede werd. Floe groote
magt men ook aan de goden toeschreef, geloofde men toch , dat
zij bij het einde der wereld (z. Ragnar ok r) moesten ondergaan ; slechts Alfitdur, magtiger dan de Asen, de schepper van
alles, de schenker van den onsterfelijken menschelijken geest ,
leeft tot in alle eeuwigheid.
Asgard (noordsch), de Olympus van bet noorden, de Asa—
burg, of de hemelsche woonplaats der Asen, eene prachtige
ruime stad, die ook ), het groenende vaderland der goden" beet,
daar zij door altijd groene bosschen omgeven was, waarin de
goden gewoon waren zich na hunne feestmalen en woeste kampspelen te verkwikken. De noordelijke wereldbestuurders, die uit
het oostelijke godenland Asaheim afstamden, hadden deze schitterende stad in het midden der wereld voor zich gebouwd. Eene
W onderbare straat, wegens haar trillen en beven de Bifrostbrug
geheeten, verbond haar met de lager liggende aarde. Zij bestond
namelijk nit den driekleurigen regeuboog, gevormd uit groen
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water, blaauwe lucht en rood vuur, en was sterk genoeg, om al
de goddelijke wezens te gelijk met hunne paarden te dragen ,
maar evenwel te zwak voor de zich in Muspelheim ophoudende
vijanden en voor de magtige Hrymthussen, de reuzenzonen van
Jotunheim, tegen welken zij bovendien door den altijd wakenden
god Heinaal , en door den bestendig vlammenden gloed der
derde kleurstreep beschermd werd, die elken sterveling , welke
haar naderde, dadelijk tot asch verteerde. De Asen zelven bouwden de schitterende paleizen, waaruit Asgard bestond en waarin
zij woonden: ontzaggelijke gebouwen van goud, zilver en borate
geslepen steenen. Vooreerst verdient vermelding het trotsche
Walaskialf, met eene pronkzaal, waarin zetels voor de twaalf
groote Asen (onder Asen genoemd), gevonden werden, en on—
der dezen een troonzetel, Hlidskialf, van zulk eene ontzaggelijke
hoogte, dat men van daar het geheele heelal overzien kon. Hij
was alleen bestemd voor Odin, den koning der goden, aan wien
dit paleis toebehoorde , en voor zijne gemalin Frigga. Een
tweede paleis, waarin de vredegod Forsete woonde, heette
d.i. glanzend, had gouden zuilen,met een zilveren dak; een
derde, dat de godin der liefde Freya tot het verblijf der gelukzaligheid maakte, en waarin zij de gestorvene vrouwen opnam ,
droeg den naam van Folkwangr, en een vierde, dat de godinnen
tot woonplaats verkozen, dien van Wingolf of de zaal der vriendschap. Boven alle alidere paleizen merkwaardig en uitstekende
was het Walhalla, de vergaderplaats der krijgslieden, die roemrijk in den slag gevallen vvaren, en die den naam van Einheriar
of heldengeesten droegen.
Asia (grieksch), de dochter van Oceanus en Thetys, de gemalin van den titan Japetus, moeder van Prometheus, Atlas en
andere titanszonen. Het vverelddeelontving van haar zij nen naam.
Asklepios (grieksch), z. A e s cul a pi us.
Asopus (grieksch), een riviergod, de zoon van Oceanus en
Thetys, was de vader van twee zonen en twintig of twaalf dochters, waaronder de„ bekende Aegtna , die door Jupiter in de gedaante Bens adelaars ontvoerd werd. (Z. A e a c u s). Toen Asopus
zijne dochter naderhand overal zocht, openbaarde Sisyphus hem
eindelijk de verblijfplaats zijner dochter. Hij vervolgde daarom
Jupiter en wilde den hemel met zijne golven bestormen, maar
deze versloeg hem met zijnen bliksem, waardoor de vloed naderhand kolen in zijn bed voerde.
d*
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Astarte (phoenicisch), eene overoude godin, die men als de
levee verwekkende, barende en bevruchtende godin , overeenkomstig met de egyptisehe
Isis, voornamelijk te Tyrus
in Phoenicie en te Carthago,
de groote phoenicische yolkplanting,aanbad. Haar dienst
verspreidde zich door geheel
Syrie, ook in het joodsche
land, en werd met uitspattende feesten gevierd. Men
plaatste haar D evens de mannelijke godheid Moloch of
Molech, even als Isis naast
Os-iris. De Grieken herkenden in Astarte hunne Aphrodite (Venus); daar deze laatste hun echter niet genoegzaam scheen, om al de eigenschappen
dezer godheid uit te drukken, vergeleken zij de syrische godin
an eens met SelZne, de maangodin, dan eens met Hera (Juno),
of ook met Demeter (Ceres). De Romeinen, die haar naderhand
te Carthago hoogvereerd zagen, wisten haar Been beteren naam
te geven , dan de carthaagsche Juno, om daardoor den hoogen
trap van goddelijke waardigheid aan te duiden, waarop deze godin bij dit zeevarende yolk schitterde.
Astraea (grieksch), de godin der gere9tigheid, of de als
persoon voorgestelde billijkheid ; zij stamde van Zeus en Thernis,
of van Apollo, of ook van den titan Astraeus en Hein gra af,
en hield zich onder de menschen zoo lang op, als zij vroom waren, en de gouden eeuw heersehte. In de zilveren daalde zij
slechts zeldzaam van den hemel op de aarde neder. Met het begin der ijzeren, tom een ontaard geslacht zich wapenen smeedde
en geweldenarijen pleegde, verliet zij de aarde geheel, om als
sterrebeeld der Maagd in den Dierenriem aaimien hemel te schitteren. De overige godheden hadden de aarde reeds vroeger verlaten ; zij alleen ontweek het laatst den met blued gedrenkten
aardbodem, waarop de door Zeus gezonden zondvloed het goddelooze menschengeslacht verdelgde. Zij heeft gewoonlijk eene
wcegschaal in de hand en eenen sterrekrans om het hoofd. Van
1ace Al ordt lietzelfde verhaald.
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Astraeus (grieksch), de zoon van den titan Grins en Furybia ; hij verwekte met Hon'era, de daggodin, Astraea, en als
gemaal van Eos (Aurora), de windgoden Zephyrus, Boras en
Notus, alsmede de morgenster Hesperus en de overige sterren.
Astydamia (grieksch), Z. P e 1 eu s.
Asynien (nom' dsch), de godinnen van het noorden. Z. A s e n.
Atalante (grieksch), eene krijgshaftige heldenmaagd, wier
lotgevallen door de mythe, wat personen en plaatsen betreft, zoo
verschillend worden opgegeven, dat men twee Atalantes aangenomen heeft. De eene, uit Arcadie afkomstig, de dochter van
koning Jasus en Clymene, werd door Karen vader, die in plaats
van eene dochter liever eenen zoon gewenscht had, in het woudgebergte Partheriion te vondeling gelegd, alwaar eene van hare
jongen beroofde beerin het verlaten kind vond en zoogde. In de
wildernis opgroeijende, geraakte Atalante onder de jagers van
het gebergte, wier bezigheden haar bevielen, zoo dat zij weldra
eene volmaakte jagerin was; niet alleen verkreeg zij buitenge 'zone mannelijke sterkte en moed, maar kon ook cen hert in zij nen snelsten loop inhalen en voorbijstreven. Te gelijker tijd bezat zij zulk eene uitstekende scboonheid, dat twee Centauren,
Rhoecus en Hylaeus, in liefde voor haar ontgloeiden, en haar
plotseling met booze oogmerken overvielen; maar de schuchtere
maagd wist zich aan hen te ontwringen, en schoot hen met hare
pijlen neder. Den meesten roem behaalde zij door hare deelne–
ming aan de beroemde jagt op het calydonisehe zwijn, die Meleager, zoon von Oeneus , aan het hoofd der dapperste jongelingen van Griekenlaud ondernam ; de heldin had daarbij het
geluk, aan het monster de eerste wood toe te brengen. Meleager doodde naderhand zelf het dier, nadat het door de jagers
eenen geruimen tijd vervolgd was; men wees hem derhalve den
prijs der overw inning toe, die in de huid en den kop van het
zwijn bestond ; maar de overwinnaar had voor de bekoorlijke
Atalante liefde opgevat , en schonk daarom deze eereteekenen
aan de mangd, ten einde hare wederliefde te winnen, voorgevende,
dat zij de eigentlijke overwinnares was, orndat zij het dier het
eerst getroffen had. Evenwel wilden de beide ooms van Meleager, de zonen van Thestius , dit niet laten gelden, maar maakt en
zelv en aanspraak op den prijs, indien Meleager dien weigerde;
zelfs poogden zij dien met geweld te bemagtigen , doch werden
daarbij door hunnen neef gedood. De tot hiertoe spijtige Ata-
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lante, die op deze wijze den roem der grootsche onderneming
wegdroeg, gaf zich nu aan den held over, en schonk later als
ziine gemalin het leven aan den strijdlustigen Parthenopaeus ,
die in den oorlog der sZeven voor Thebe" omkwam. De mythe
verhaalt nog van haar, dat zij ook aan den toe der A rgonauten
deel nam, en na hare terugkomst niet alleen door hare ouders
erkend, maar als eene beroemde heldin met de grootste vreugde
ontvangen werd.
De tweede Atalante was, gelijk de mythe verhaalt, de dochter
van den boeotisehen of argivischen koning Schoeneus, en geleek
naar de eerste in schoonheid, dapperheid en snelheid in den wedloop, maar ook in hardvoehtigbeid en spijtigheid. Daar zij zich
op hare meerderheid in het loopen beroernde, daagde zij elken
minnaar, die zich opdeed, tot eenen wedloop uit; de minnaar
moest ongewapend den loop naar een bepaald doel beginnen ; de
maagd volgde hem met eene lans en doorhoorde den ingehaalde
en overwonnene. Nadat reeds verscheidene ongelukkigen op deze
wijze omgekomen waren, verscheen Hippomenes, zoon van Megareus, als minnaar en onderwierp zich aan de gevaarlijke proef,
De godin Venus had hem evenwel drie prachtige gouden appelen geschonken, die hij gedurende den loop na elkander haar in
den weg wierp. Verrast op het gezigt Bier sehitterende kleinoodien, bukte zich de hem navliegende Atalante om die een voor
een op te rapen ; maar zij verloor daardoor zoo veel tijd, dat de
minnaar gelukkig het eerst bet Joel bereikte. Hippomenes had
de vlugge Atalante als braid gewonnen, maar ongelukkig vergat
hij zijne redster, de liefdegodin , door offers den haar verschul-digden dank toe te brengen. Aphrodite wreekte zich daardoor,
dat zij de beide minnenden tot ontheiliging van een bosch aandreef, dat aan de godin Cybele toebehoorde; de laatste vertoornde
godin veranderde hen daarop in een paar leeuwen, die zij voor
haren wagen spande.
Ate (grieksch), bet onbeil, eene verderf aanbrengende godin,
die tot alle misdaden verleidt. Zelfs Jupiter had zij bij de geboorte van Hercules begoocheld, zoo dat de laatste door eenen
overijlden cod aan Ev,rystheus onderdanig werd. Daarvoor slingerde Jupiter haar toornig van den Olympus op de aarde, en zwoer,
dat zij er nooit terugkeeren zoude. Sedert dien tijd zwerft zij
met ondenkbare snelheid over de aarde, en spoort de menschen
tot het kwaad atm, maar st raft hen ook titian oor, even alsNenzesis.
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Ateseh (perzisch), het door de Perzen aan gebeden heilige
your, welks vlammen door Ormuzd zelv en werden aangeblazen.
Het gebed, dat men vijfmaal daags daarbij opzeide, heette AteschBehram, en de vuurtempel Atesch-Darrel.
Athamas (grieksch), een der zonen van Aeolus, koning van
een gedeelte van Boeotie, huwde met NepleVe, die hem twee kinderen,Phrixus en Helle, schonk,welke een hard lot te lijden hadden. Want Athamas verstiet hunne moeder uit liefde tot Ino
eene dochter van Cadmus, die hij huwde, terwijl Nephele weldra
van droefheid stierf, loch uit medelijden tot godin verheven werd.
Ino schonk haren gemaal twee zonen, Learchus en Melicertus,
en eene dochter Eurycleta ; maar jegens de kinderen van het
eerste huwelijk was zij eene slechte stiefmoeder, en bedacht zij
allerlei boosaardige listen om hen uit den weg te ruimen. Door
Juno aangehitst, die op Athamas vertoornd was, omdat hij Bac•
elms opgevoed had, en die daarom misgewas in het land had
veroorzaakt, kocht zij, toen deswege gezanten naar de godspraak
gezonden waren, de gezanten om, en liet hen tot antwoord terugbrengen, dat, om de ramp te doen wijken, de kinderen van Nephele aan de goden moesten geofferd worden. Reeds was de bedrogene Athamas op het punt om het offer te laten volbrengen,
toen de van beschermmg ontbloote kinderen hunne moeder op
den Olympus om hulp aanriepen ; deze zond hun terstond eenen
ram met eene gouden yacht, dien zij moesten bestijgen , en
waarmede zij over zee
in een ander land bescherming moesten zoeken. Phrixus en Belle
verlieten des nachts ongemerkt het ouderlijke
huis ; Belle had echter
het ongeluk, onderweg,
door de vrees voor de
onstuimige golven, van
den rug des rams te
vallen, en in den vloed
haren dood te vinden.
Tot aandenken aan haren dood ontving de zee,
waar dit plants had ,
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den naam van Zee van Belle of Hellespontos. Haar broeder
Phrixus daarentegen bereikte gelukkig op den goddelijken ram
bet land Colchis, alwaar hij bij koning Aeetes welwillend werd
opgenomen. Athamas verviel bij de ontdekking van de boosheid zijner vrouw in razernij, doodle haren zoon Learchus, en
vervolgde haar zelve. (Z. In o). Met bloedschnld beladen , en
naar Boeotie gevlugt, begaf hij zich naar Phthiotis in Thessalie,
alwaar hij Ilalus stichtte en met Themisto, de dochter van Hypsetts huwde, die hem vier zonen schonk.
Athene (grieksch). Z. Min er v a.
Athos (grieksch), een der meest bekende Giganten, die met
de goden krijg voerden en den hemel bestormden. Hij nam eenen
berg in Thracie op en slingerde hem naar de goden ; door den
bliksem van Jupiter werd hij in Macedonie nedergeworpen, waar
het bekende schiereiland nog zijnen naam draagt.
Athyr of Athor (egyptisch), eene godin, die als de oorzaak
van alle leven , nit den ouclen nacht voortspruitende, gedacht
werd. Zij is de vertegenwoordigster van alle teelkracht en a 1-,
daarmede in verband staat , eene uitstrahng van Isis, of soms
ook Isis zelve, slechts onder eenen anderen naam. De Grieken
vereenzelvigden haar met Aphrodde (Venus). Zij wordt gewoonlijk als eene koe afgebeeld, soms ook in menschelijke gedaante
met koeooren.
Atlantiden (grieksch), de zeven dochters van Atlas. Z.
Plejaden.
Atlantis (grieksch) , een fabelachtig eiland, dat volgens
eene zeer oude egyptisehe mythe in het westen, aan gene zijde
der zuilen van Hercules lag, in den Atlantischen oceaan, en zoo
groot was als Afrika en Azie to zamen. Aldaar bloeide eene gouden eeuw, en de tallooze bevolking genoot de hoogste gelukzaligheid. Toen evenwel de bew oners tot goddeloosheid vervielen,
ontstond er eene hevige aardbeving, waardoor het geheele nitgebreide land binnen vier en twintig wren spoorloos door den
oceaan verzwolgen werd.
Atlas (grieksch), de zoon van den titan Japetus en de Oceanide elymene, broeder van Prometheus en vader der Atlantiden of Pie/mien. Hij was de drager van het hemelgebouw. Want
toen de Titans zich tegen de goden begonnen to verzetten en den
hemel bestormden , werden zij door .Jupiter overwonnen en in
den Tartaru., geslingerd. 'l'ot straf daarvuor, dat Atlas aan
AN
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oproer deel genomen had, wend hij veroordeeld om het geheele
gebouw des hemels op zijne schouders te dragen. Hij stond in
bet westen, alwaar men het eene einde der aardsehijf zocht, in
het noordwesten van Libye, het tegenwoordige Atlasgebergte.
In zijne nabijheid bevonden zich de beroemde tuinen der Hesperiden, zijne dochters. Toen onder andere avonturen Hercules
eens den last ontving, om de gouden appelen uit dezen gain te
halen, ging hij mar Atlas, en verzocht hem deze appelen voor
hem op te zoeken, hem aanbiedende, om zoo lang den hemel op
zijne schouders te nemen. De titan vervulde zijnen wensch, list
den ontzettenden last op de schouders van Hercules glijden, die
naast hem nedergeknield was, en begaf zich op weg. De vrijheid
scheen hem echter zoo zoet, dat hij, toen hij met de gep]ukte
appelen terugkeerde, zich niet weder terstond onder den last
wildebukken, maar zijn voornernen te kennen gafom eene tweede
reis te doen en de appelen zelf naar Eurystheus, die ze verlangd
had, in Griekenland te brengen. Hercules vreesde ondertusschen, dat de titan lust zou krijgen om voor altijd uit te blijven ;
hij bediende zich daarom van eene list, en verklaarde, dat hij
niets daartegen in te brengen had; hij verzocht Atlas evenwel
um den hemel slechts voor een oogenblik vast te houden , opdat
hij een kussen op zijne schouders zou kuunen leggen en eene
gemakkelijke hooding annnemen. Zoodra de ontzaggelijke last
weder op de schouders van den bedrogenen titan lag, greep de
bevrijde plaatsvervanger de appelen en snelde voort. — Van
Perseus verhaalt voorts eerie mythe, die met het vorige geenszins overeensteint, dat hij, na de overwinning der Gorgonen, uok
bij Atlas kwam, en van hem een vriendelijk onthaal als Bast begeerde. Maar de grijze hemeltorscher sloeg dit verzoek af, ofschoon hij daardoor de in dien tijd heilige wetten der gastvrijheid schoud. Perseus strafte deze misdaad hard; hij hield den
titan bet afgrijselijke Medusahoofd voor de oogen, w aardoor de
reus oogenblikkelijk geheel in steen veranderde. — Volgens latere schrijvers was Atlas een magtig koning, die groote kennis
van de sterrekunde bezat.
Atreiden (grieksch), of A trid en, de zonen van Atreus
(z. ald.).
Atreus (grieksch), de kleinzoon van Tantalus en zoon van
Pelops, koning van Elis, en Hippodantia, doehter van Oenomaus,
en broeder van Thyestes ; hij verw ierf met dien broeder bet ko-
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ningrijk Mycenae, toen zij uit Elis vlugten moesten, alwaar bun
vader regeerde. Over hunne vroegere lotgevallen en die van hun
huis zie T ant al us en P elops. De beide broeders plantten den
vloek van hunnen stam voort, vooral bekend door het zoogenaamde afschuwelijke .111 aal van Thyestes." In den beginne
regeerden zij vreedzaam nevens elkander,, Atreus in bet noorden, Thyestes in het zuiden van Myanae, maar de laatste werd
later door zijnen broeder verdreven, om de volgende oorzaak.
Thyestes knoopte met de gemalin van Atreus, die Aêr'ope beette, en eerst de gemalin van Plisthenes, den eigen zoon des laatsten geweest, en reeds moeder van twee zonen, Agamemnon en
Menelaus, en van eene dochter Anaxibia , was, in het geheim
eenen misdadigen liefdehandel aan. Bit is de aanvang dier reeks
van gruweldaden in het huis van Tantalus, waarvan door treurspeldichters zoo \Teel gebruik gernaakt is. Toen de echtgenoot
van de misdaad kennis kreeg, lokte hij zijnen broeder ender vermomde vriendelijkheid in zijn huis, liet een feestmaal aanrigten
en gaf bevel, om de rnedegekomene beide zonen van Thyestes
(Tantalus en Plisthenes) in het geheim te slagten, gebraden op
de tafel te brengen en het met wijn vermengde bloed der vermoorde kinderen hem als drank voor te zetten. Nadat de argelooze vader van het afschuwelijke maal genoten had, begon hij
vurig te verlangen om zijne beide jonge zonen te zien, daar een
bang voorgevoel zich van hem meester maakte ; toen nam Atreus
het deksel van eenen tot hiertoe overdekten schotel af, waarin
het hoofd en de voeten der vermoorden zich bevonden. Door
schrik en ontzetting aangegrepen, spoedde Thyestes zich nit dit
afschuwelijke huis; zelfs de zon, die nooit te voren zulke gruweldaden aanschouwd had, keerde hare reine stralen van het
verschrikkelijke paleis der Talantiden af, — Apollo hield
rend zijne rossen in en mende den zonnewagen naar het oosten
terug, aldus het rijk van Myeenae in duisternis hullende. Toen
wegens deze ijselijke misdaad het land door onvruchtbaarheid
getroffen werd en het orakel Atreus beval, zijnen lang te voren
verdreven broeder Thyestes terug te roepen, ging hij, overeenkomstig het gegeven bevel, op reis, om hem op te zoeken, en
kwam op deze reis ook bij den koning Thesprotus, bij wien hij
Pelopia, de dochter van Thyestes, zonder haar te kennen, huwde , en die reeds bij Karen eigen vader manger was, en later
A e(psthus ter wereld bragt ; de laatstgenoemde wreekte den on-
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gehoorden gruwel; niet alleen vermoordde hij zijnen oom en vader Atreus, in wiens guest hij zich had ingedrongen , op eene
laaghartige wijze, toen deze aan den zeeoever aan de goden offerde, en nadat Atreus hem bevolen had zijnen vader Thyestes
te dooden ; maar hij bragt daardoor ook verderf en ondergang
over diens zoon Agamemnon, die zelf in de rampen van het huis
der Talantiden deelde. De geheele mythe is vol gapingen en onzeker. Zie ook Clytaemnestra, Orestes, Aegistus,
Agamemnon.
Atropos (grieksch‘, de onvermijdelijke, eene der drie Schikgodinnen en wel die, welke den door hare beide zusters Clotho
en Lachesis gesponnen levensdraad onherroepelijk afsnijdt, zoodra de door het noodlot bepaalde tijd is afgeloopen. Men stelde
haar voor als eene nude vrouw met eene schaar.
Attes of At ys (klein-aziatisch), een verePrder, of minnaar,
of priester van Cybele; de verhalen omtrent hem zijn zeer verschillend en afwijkend. Z. het voornaamste op Cybele en
Agdi stis.
Auge (grieksch), de dochter van Aleus en Neaera, priesteres van Minerva te Tegea in Arcadie, was in het geheim bij
Hercules zwanger geworden en verborg haar kind in den tempel der goden. Toen tot straf voor deze ontheiliging het land
door onvruchtbaarheid getroffen werd, en het orakel als oorzaak
daarvan den toorn van Minerva over de schennis van haren
tempel opgaf, het Aleus, de koning, den tempel doorzoeken en
het kind op den berg Parthenius te vondeling leggen , alwaar
eene hinde het zoogde, tot herders het vonden en opnamen. Zij
bragten het aan den koning Cor,ythus , die den knaap tot eenen
wakkeren held opvoedde. Aleus gaf echter zijie dochter aan
.ZV auplius over, met last om haar in de zee te werpen; deze liet
zich echter door hare schoonheid roeren en geleidde haar naar
den koning Teuthras van Mysie, die het verlatene meisje als zijn
eigen kind aannam. Nadat Telephus, zoo was het kind door de
herders genoemd , volwassen was, vertrok hij om zijne moeder
op te zoeken ; de godspraak van Delphi zeide hem, dat hij haar
in Mysie vinden kon. Teuthras was bij de aankomst van den
jongeling in eenen zwaren oorlog gewikkeld; deze hielp hem de
vijanden verslaan, waarvoor de geredde vorst den overwinnaar
tot erfgenaam van zijn rijk benoemde en hem met de hand zijner pleegdochter, die hij als zijn eigen kind besehouw de, meende
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te beloonen. Zoo geraakte Telephus in gevaar om onwetend zijne
eigene moeder te huwen ; gelukkig echter verzette zich Auge met
zoo veel standvastigheid tegcn deze verbindtenis, dat zij zelfs
naar een zwaard greep, om den verliefden bruidegom , die zich
in den huwelijksnacht niet wilde laten afwijzen, met geweld van
zich of te houden, of hem te dooden. Terwijl zij met elkander
worstelden, kwam plotseling een vreeselijke draak in het vertrek, door de goden gezonden, en plaatste zich tusschen hen.
Ange verschrikte zoo zeer over het monster , dat zij het zwaard
liet vallen, hetwelk nu door den toornigen bruidegom werd gegrepen en waarmede hij de bruid wilde dooden. Thans riep Auge
met luider stem tot haven geliefden Hercules om hulp, en aan
dit angstig geschreeuw herkende de zoon plotseling de gezochte
moeder. Vrolijk snelde Telephus naar den koning om hem zijne
ontdekking mede te deelen, waarop Terithras niet aarzelde, om
den edelen heldenzoon, tot schadeloosstelling voor de verlorene
bruid, zijne wezentlijke dochter Argiape tot gemalin te geven.
Augias (grieksch) of Aug eia s, koning derEp -jers (Epeiers),
was de zoon van Phorbas, eenen rhodischen Heros, of halfgod,
en yrinine; volgens andere mythen een zoon van Helios, of ook
van Neptunus en eene nymph. Zijne eigentlijke beroemdheid
verwierf deze koning door een avontuur van Hercules. Want
nadat Augias eervol aan den togt der Argonauten deelgenomen
had, zette hij zich in Elis neder, en schraapte, deels door onderdrukking zijner onderdanen, deels door berooving zijner naburen, rijkdommen hij elkander. Even als bij alle toenmahge
vorsten, bestonden zijne voornaamste bezittingen in rijke kudden. Hij bezat eenen ontzaggelijken stal, waarin drie duizend
runderen stonden; het gerucht daarvan had zich door geheel
Griekenland verbreid. Het scheen geene gemakkelijke taak, den
mest uit dit seder t geruimen tijd Diet gereinigde gebouw weg te
ruimen. Eurystheus gebood daarom aan herodes, onder andere
moeijelijke opgaven, die bij den godenzoon mogt opleggen, om
ook den stal van Augias in eenen enkelen dag te reinigen. Voor
alle andere stervelingen zou dit onmogelijk geweest zijn , en de
koninklijke bezitter van den stal zelf Meld de zaak voor onuitvoerlijk, daarom stond hij aan Hercules, die ten voordeele van
eenen vreemdeling niet om niet werken wilde en tot belooning
een tiende dcel der runderen begeerde, zijnen eisch gaarne toe.
Pe held volbrcgt echter zijne taak gelukkig ., hij groef name-
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lijk een kanaal, waardoor hij de naburige rivieren Alpheus en
Peneus door de stallen heenleidde, den mest liet wegspoelen, en
op deze wijze niet eens eenen geheelen dag behoefde om de zaak
ten einde te brengen. Onder velerlei uitvlugteu weigerde hierop
gierige en verbaasde Augias de overgifte der beloofde runderen , ofschoon zijn eigen zoon Phyleus , tot scheidsman ingeroepen, voor Hercules stemde, en zijnen vader in het ongelijk stelde.
Toornig jaagde de koning beiden uit zijn rijk. De held keerde
ecbter later onder gunstiger omstandigheden derwaarts terug,
deed den woordbreker den oorlog aan, en zette diens braven zoon
als vorst op den troon. Het reinigen der stallen van Augias
rekende men onder de voornaamste groote daden van Hercules.
Aurora (romeinsch) of E o s (grieksch), de schoone godin
van den dageraad of het morgenrood, eene dochter van den titan
Hyperion en zijne zuster Theia Zij rijst des morgens nit hare
legerstede op, trekt den uit den Oceaan opstijgenden zonnegod
vooruit, opent hem met hare rozenvingeren de gouden oosterpoort des hemels, heft den sluijer van den nacht op en strooit
cozen op zijne baan, terwiji zij zelve in eenen fladderenden
doorzigtigen sluijer gehuld met de goddelijke rossen Lampos en
Phaeton daarheen zweeft. De zonnegod Helios , lien zij zoo getrouw vergezelt, is haar broeder; Selene, de niaangodin hare
zuster. Nadat de loopbaan van den dag afgelegd is, verdwijnt
Aurora met haren broeder door de tegengestelde hemelpoort,
die rich bij den Atlas bevindt, in den westelijken oceaan, alwaar
zij een op hen wachtend wonderschip bestijgen , en langs de andere zijde der aardschijf wederom naar het oosten stevenen. Z.
Helios. Men gaf Aurora somtijds ook een gespan van vier
paarden en hear zelve vleugelen ; latere kunstenaars hebben haar
door de prachtigste afbeeldingen voorgesteld. Bij Humerus en
anderen wordt zij dikwijls met Heinera , de daggodin vereenzelvigd. Haar gernaal was de titan Astraeus, wien zij de drie hoofdwinden Zepqrus, Boreas en Notus, de avondster Hesperus ea
de overige sterren baarde. Onder de stervelingen, die zij beminde en daaroin ontvoerde, worden door de latere dichters vooral
genoemd Orion, Clitus, Tithonus en Cephdlus. — Men ziet haar
dikwijls ook afgebeeld in roodgeel gewaad met eene ster op het
hoofd en eenen fakkel in de regterhand.
Auster (romeinsch) of N o t u s (grieksch), de zuidewind.
Z. Notus.
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die vorsten en volksstammen , welker afstamming zich zoo in de
oudheid verloor, dat men niet wel aanwijzen kon , wanneer en
van waar zij zich in hunne latere woonplaatsen gevestigd hadden.
De Atheners en Arcadrers maakten bovea andere hellenische
stammen op zulk eene oudheid aanspraak. (Z. A borig in e s).
Autolycus (grieksch), een zoon van Hermes (Mercurius)
en Chiba ne , volgens auderen van anderen. oorsprong , onderscheidde zich door sluwheid en bedriegerijen, even als zijn varier
Mercurius. Hij roofde de kudden van Sisyphus, die deze evenwel, niet minder listig, wist terug te krijgen ; voorts de runderen
van Iphitus en den beroemden helm van Amyntor. Zijne woonplaats was op den Parnassus ; men schreef hem zelfs het vermogen toe, om zoo wel zich zelv en als de gestolene voorwerpen van
gedaante te doen veranderen. De opwassende Hercules leerde
van hem de kunstgrepen van het worstelen.
AutonOe (grieksch). Z. Cadmus en Act aeon.
Avatar (indisch), de verligchamelijking, het overgaan van
een goddelijk wezen in een aardsch geboren wezen. Wischnou,
het tweede lid der indische drieëenherd (trimurti), moet tien dergelijke avatars ondergaan , waarvan er reeds negen voltrokken
zijn. Z. Wischnou.
Avernus (romeinsch) of Aor no s (grieksch) , d. i. de vogellooze, een somber meer, in de nabijheid van Napels en Bajae,
dat bijna geheel door steile en met overoude digte bosschen bedekte oevers omgeven is, en welks besmettende dampen de daar over vliegende vogels doodden. Het ligt digt aan de zeekust en
beet thans Lago d'Averno. Op zijne diepste en verschrikkelijkste
plaats be y ond zich een hol , dat men voor den ingang van het
schimmenrijk hield, en Virgilms laat Aeneas door deze opening
in de onderwereld afdalen, nadat de held in bet aangrenzende
woud, op het bevel der Sibylle van Cumae, den gouden tak afgebroken had, lien hij toonen moest, om door Charon over den Styx
gezet te kunnen warden. Het meer was aan de goden der onderwereld gewijd, en bezat ook eene godspraak ; wel bewonderde men
zijne helderheid en diepte, maar men hield het water voor zoo
zwavelachtig, dat men geloofde, dat er geen visch in leven bon,
terwijl het zulk eenen zoogenaamd uit het doodenrijk opstijgenden
pestwalm zoude uitgewasemd hebben , dat er geen vogel over
beenvliegen kon, zonder dood in den poel te vallen. Hier zouden
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ook de Cimmeriers gewoond hebben, die zich in diepe holen ophielden en niet in het daglicht kwamen, metalen zochten en orakels gaven ; ook was bier het bosch van II ecilte en de gemelde
grot der sibylle, die men thans nog aanwijst, ofschoon de plaats
door eene aardbeving in het jaar 1538 eene groote verandering
ondergaan heeft. De Romeinen gebruikten zelfs het woord Avernus voor Orcus of onderwereld, en avernisch voor onderaardsch
of tot het schimmenrijk behoorende.

IL
Baal (phoenicisch), bij de Babyloniers Bel, woordelijk her,
in bet algemeen de naam der godheid, de heer der wereld, de
gebieder en koning des hemels, voornamelijk de zonnegod bij de
Phoeniciers, Babyloniers, Carthagers en Syriers. Men eerde
hem door mensehenoffers , het langst te Carthago, waar zijne
dienst eerst door de verwoesting der stad een einde nam. De
hoofdzetel zijner barbaarsche aanbidding was Tyrus, van waar
zij zich over de naburige landen verspreidde en ook de Israelieten besmette. Ongetw Veld van gelijke
beteekenis zijnde met den Afoloch,
dien men in Phoenicie insgelijks hoog
vereerde, werd hij voorgesteld in een
monsterachtig ligehaam met eenen stierenkop, dat men uit ijzer of koper ver'\
vaardigde, inwendig hol was en eerie
groote opening in de borst had. Wan,
neer bet offer moest plaats hebben,
werd het afschuwelijke beeld gloeijend
gernaakt; vervolgens legde een priester
in de voor de borst uitgestrekte armen
van den afgod het aan den vuurdood
gewijde kind. Bij bet aanraken van
het gloeijend metaal spartelde bet
hulpelooze slagtoffer been en weder,,
tot dat het ten gevolge der eigene beweging door de opening in de borst in
den gloeijenden buik van den afgod
_
nederstortte. Het gejammer van het
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ongelukkige kind werd verdoofd door de wilde en luidruchtige
/otliederen der in purperkleederen gehulde priesters, die juichend
om het altaar dansten ; de moeders moesten Diet alleen daarbij
tegenwoordig zijn , maar ook met bet vrolijke feestlied instemmen, ja, ook gelooven, dat de krampachtige stuiptrekkingen
der smart, die het kind gewoonlijk maakte, v6dr het in den oven
verzonk, verrukking en genot uitdrukten. Dergelijke afschuwelijke schouwspelen vierde men gewoonlijk op verhevene plaatsen,
om den geloovigen wijd en zijd dien aanblik te doen genieten.
Bij den mannehjken Baal plaatste men gewoonlijk eene vrouwelijke godheid, Baalt is , die men
als de koningin des hemels en als
maankoningin beschouvvt. Zij was
de gemalin van Baal, en of de zuster van Astarte, of Astarte zelve,
en werd voornamelijk vereerd te
Byblus. De Grieken noemden den
babyloniscben Baal Belos of Belus, ook wel Zeus Betas. — Daar
bet woord Baal eigentlijk godheid
in het algemeen beteekende, voegde men er nog eenen naam bij, om
de weer bijzondere godbeden aan
te duiden. Zoo heeft men Baal:N., Jesuf, grieksch Beelzebub (z. ald.),
de god der vliegen en van het ongedierte ; Baal-Peor of Baalphegor, Belphegor, eene godheid der
Moabieten, enz.
Bacchanalien (romeinsch) en Bakch ei en (grieksch),
feesten die ter eere van Bacchus gevierd werden, ook Dionysien
genaarnd. De genen , die aan de feesten deel namen, heetten
Bacchanten en Baccbantinnen (romeinsch) of Baccheuten en Bacchen (grieksch). Z. onder Bacchus.
Bacchus (romeinsch) en Bakchos (griekseh), de god van
den Min, aan wien de Romeinen bovendien den italiaanschen
naam Liber gaven, terwijl zij ook de andere, bij de Grieken nog
dikwijls voorkomende benamingen van Bakchios, Jakchos, Dionksos , Bromios en Lyaeos in hunne taal gebruikten. Hij was
de zoon van Zeus en de schoone Seinele, eene dochter van den
7
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naar Griekenland overgekomen koning Cadmus, en stamde alzoo
van moederszijde uit de stad Thebe af. Op het woord S em 'el e
is verhaald, hoe Zeus de door Hera (Juno) misleide maagd wist
te naderen, en genoodzaakt was om zijne beminde met de vurige
bliksems te verbranden. De hemelsche bruidegom beschermde
echter ten minste het kind van haren schoot voor een dergelijk
treurig lot, sloot het op eene wonderbare wijze in zijne dijen en
liet het nog Brie maanden lang tot wasdom komen, waarop Bacchus geboren en aan den bode der goden, Hermes (Mercurius),
overgegeven werd, met den last om hem naar den berg Nysa in.
Thracie te brengen, alwaar de schoonharige, in schaduwrijke grotten wonende nymphen het knaapje aan hare borsten zoogclen ,
verzorgden en opvoedden. Volgens eene overlevering nam Ino,
de zuster van Semele, vooraf gedurende eenigen tijd de plaats
der moeder in ; de wraak der ijverzuchtige Hera trof evenwel,
gelijk onder I n o verhaald is, deze bloedverwante op gelijke wijze
voor de weldaad, die zij de stoutmoedigheid had aan den gehaten
soon van Zeus te bewijzen. Volgens andere opgaven namen, behalve deze bergnymphen, nog verscheidene personen aan de opvoeding des knaaps deel, namelijk: de Muzen, Silenus met zijne
saters en de Panen (Faunen), die naderhand zich gezamentlijk
in zijn gevolg schaarden, toen de jeugdige godenzoon de wouden van den berg Nysa begon te doorkruisen, terwijl zij, met lauwertakken en klimop omkransd, een feestgejuich aanhieven en
heilige koren vormden. Want Bacchus plantte den tot op dien
tijd op de wereld onbekenden wijnstok, bereidde uit de druiven
eenen opwekkenden drank, en deelde te gelijk aan alle stervelingen, die hem vereerden en vergezelden, zijne nieuwe uitvinding
merle. Den rang under de bewoners van den Olympus moest hij
zich echter eerst verwerven. Om zich nu in zijnen hoogsten luister aan de menschheid te vertoonen , en de harten voor zijne
dienst te verovere-n, ondernam de goddelijke jongeling voor alle
Bingen eenen feesttogt over de aarde. Omringd door zijnen mannelijken aanhang, de in verrukking verkeerende Bacchante n,
bestendig vergezeld door eenen troep juichende, vreugdedronken
en bedwelmde vrouwen, die Bacch an ti nnen genoemd werden,
en omgeven door bet gewoel en gekrijsch van moedwillige Saters
en Panen, nam hij de reis naar Indie of Azie aan. Onder het gejuich en gezang, dat door de blijde menigte werd aangeheven ,
en met het over berg en dal weergalmende Euoi (Evoe) van den
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verrukten troep, mengde zich de liefelijke klank der fluit , de
trillende toon der pauken en het donderend geluid der cymbalen,
trommels en schellen. De wilde Bacchantinnen , die ook MaeWiden en Thyaden heetten, handen het voorhoofd met wijngaardranken en klimop omvvonden ; hare loshangende haren waren
met slangen, Naar ligchaam met de vellen van jonge herten versierd ; in de handen droegen zij, als row landelijk wapen, den met
wijngaardranken omvlochten Thyrsusstaf en zwaaiden vlammende fakkels rond , wanneer zij hare vrolijke ringeldansen gedurende den nacht voortzetteden. De verhevene , met kransen
versierde aanvoerder der koren zelf liet zich nu eens gemakkelijk
in eenen met Centauren of losschen, panthers of tijgers bespannen wapen rondrijden ; dan eens legde hij, op eenen leeuw, of
tijger, of olifant gezeten, onder het aanhoudend ruischen der muzijk , zijnen wag af. — Zoo trok Bacchus door de verwijderdste
landau van Azie, en keerde zegepralend, na eene menigte avonturen gelukkig te hebben doorgestaan, over Arabic, Egypte en
Libye naar Griekenland terug. Overal deed de milde vreugdeschenker een nieuw leven ontvlammen, daar hij de menschen met
de weldaad van zijnen zorgverdrijvenden drank bekend maakte,
en hun in de aankweeking van den wijngaard onderrigt gaf.
Waar hij vriendelijk ontvangen werd , daar deelde de wonderdoende god belooningen uit. Under anderen had de phrygische
koning Midas hem eene dienst bewezen ; toen nu Bacchus den
gierigen vorst daarvoor verlof gaf om hem eene guest te vragen,
wenschte daze de tooverkracht to bezitten, om alles, wat hij met
de handen zou aanraken , in good to doers veranderen. De god
verhoorde zijne dwaze begeerte. Maar daar zelfs de spijzen en
dranken, die Midas over de lippen wilde brengen, in gedegen goud
veranderden, geraakte hij in gevaar van honger en dorst om te
komen, en moest den ga y er bidden, hem deze noodlottige eigenschap weder te ontnemen. Hij werd daarvan dan ook bevrijd
- lus herhaaldelijk to baden, walker
door zich in de rivier Pact O
waterers van dien tijd af onuitputtelijk goudzand medevoerden.
Daarentegen strafte Bacchus den misdadigen tegenstand, dien hij
nu en dan op zijne togten ontmoette. Under Agave en P e ntheus vindt men de wraak geschilderd, die hij eindelijk op deze
zijne naaste bloedverwanten nam, omdat zij in zijne moederstad
Thebe hardnekkig weigerden, hem voor eenen god to erkennen.
Eon ander voorbeeld van zijne onverbiddelijke gestrengheid le7*
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vert L y c u r gu s op. Een derde gaf hij in een aantal tyrrheensche schippers, die hem op zekeren tijd naar Naxos zouden overzetten ; maar daar zij uit zijn purpergewaad besloten, dat hij een
rijk koningszoon moest zijn, op het afschuwelijke denkbeeld kwamen, om hem naar Italie te ontvoeren cn aldaar als slaaf te verkoopen. Reeds had de god zich laten ketenen , toen het voortsnellende vaartuig midden in de zee plotseling onbewegelijk bleef,
uit deszelfs kiel groene wijngaardranken en klimop opwiesen en
de masters omslingerden, de ketenen van Bacchus ligchaam van
zelven afvielen en de vertoornde god zich in eenen ontzaggelijken leeuw veranderde. Door ontzetting aangegrepen sprongen
de schippers over boord, loch verdronken niet, want zij kregen
alien de gedaante van dolfijnen, met uitzondering van den stuurman , die zijne medgezellen te vergeefs vermaand had om hun
boos opzet te laten varen. Deze brave man bragt daarop het
schip alleen naar Naxos, en werd aldaar de eerste priester van
den nieuwen god. — Op het eiland Naxos was het ook, waar de
terug gekeerde Bacchus de schoone Ariadne vond, die juist door
Theseus op trouwelooze wijze was verlaten ; hij koos haar tot
zijne wettige gemalin en deelde met haar zijne onsterfelijkheid.
De zonen uit dit huwelijk waren OenOpins, Evanthes en StaphSrlus. Ook de godin Venus (Aphrodite) schonk hem onderscheidens kinderen, als flymenaeus, Priapus, en volgens eene overlevering ook de lieftallige Gratien. Voorts verwekte hij afstammelingen uit zijne vereeniging met bekoorlijke vrouwen van
sterfelijken oorsprong en met berninnenswaardige nymphen.
Nadat hij eindelijk den kring zijner laden op aarde had afgeloopen, haalde hij zijne moeder Semele uit de onderwereld en werd
met haar op den Olympus opgenomen, en door de Grieken als
een god vereerd, dien men, niettegenstaande zijn laat outstaan,
de meest buitengewone magt toeschreef en wien men eene weelderige natuurdienst toewijdde.
De dienst van Bacchus werd op zeer luidruchtige wijze ge vierd, en had haar middelpunt in het door Cadmus gestichte
Thebe, zijne vermoedelijke geboorteplaats. Behalve de heilige
mysterien bestonden er voor hem nog bijzondere feesten, de Dionysian, zoo genoemd naar een zijner gebruikelijkste namen; zij
werden verdeeld in groote en kleine. Bij de eersten (de lenaeen,
het wijnpersfeest), die in het begin van april plaats vonden, verzamelden rich alle bewoners van Attica in hunne hoofdstad
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Athene, met viooltjes , rozen en andere bloemen der terug ge keerde lento omkranst. Een standbeeld van den god werd plegtig door de straten gedragen, begeleid door koren van knapen
en mannen, die feestliederen zongen, welke den naam van dithyramben verkregen. Te gelijker tijd bragt men Bacchus offers ,
die uit bolcken bestonden ; want de bok moest, als de vraatzuchtige verwoester van den wijnstok, hem ten zoenoffer geslagt
worden. Bovendien ging dit feest vergezeld van een groot gast maal, waartoe de staat het vleesch leverde. Deze groote stele lijke dionysien ontstonden langzamcrhand uit de kleine, die ten
tijde van den wijnoogst op het land gevierd werden. Aan deze
bacchusfeesten is het grieksche tooneel zijnen oorsprong en zijne
volmaking verschuidigd. De dithyrambische gezangen namelijk,
die op deze dagen rondom de boksoffers weergalmden, verkregen
door vernuftige mannen eene grootere afwisseling en uitgebreidheid en eenen hoogeren kunstvorm; zij werden in voor het yolk
geschikte liederen en gedichten uitgebreid, die bekwame redenaars voordroegen, en door koren afgewisseld werden, welke den
eeuw igen lof van Bacchus moesten bezingen. Deze gedichten waren meestal fabelen, deels van eenen ernstigen , deels van eenen
vrolijken en belagchelijken inhoud. De vertooners, die aanvankelijk met vervoerbare stellaadjen of tooneelen van de eene
plaats naar de andere trokken, ontvingen tot belooning, wanneer
bun spel bevallen had, den hoo gsten prijs van het feest, eenen
bok, als de feestgod zelf. Nadat door verloop van tijd eene bepaalde regeling tusschen de vertelling en koorgezang gemaakt
was, noemde men de ernstige verdichtingen bij voorkeur Tragedien, of boksoffersgezangen, de vrolijke stukken Koinedien of
lustspelen, en de tooneelvertooningen, waarin potsemakers en
Saters optraden, Saterspelen. Deze trapswijze verbeterde dichterlijke stukken werden in lateren tijd op de beter ingerigte
tooneelen der steden met vermeerderde praal en luister voorgedragen ; dit geschiedde weldra niet meer alleen op bacchusfeesten, maar zij werden, zoodra zij algemeenen bijval gevonden
hadden, ook op andere feestdagen herhaald. Ten tijde van Aeschylus en door dezen dichter, bereikte de tooneelkunst, zoo wel
ten opzigte der vertooners zelven als der koorzangers, de hoogste
volmaaktheid. Weldra werd het gewoonte, om op de beide laatste dagen der groote dionysien eenen opentlijken wedstrijd tusschen de dichters to doen plaats hebben; zij voerden nieuw e
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stukken op en bijzondere bededigde regters beslisten over den
prijs des overwinnaars. — Wij zien derhalve, dat Bacchus zich
niet te vergeefs in bet gezelschap der diepzinnige Muzen beyond;
hij verbond hare kunsten met het practische levee, en bezielde,
even als de vorst der Muzen, Apollo, de dichters met de inblazing der verhevene dichterlijke geestverrukking, terwijI hij hun
eene boven het bedachtzame verstand verhevene gemoedsstemming mededeelde, eene zoete waanzinnigheid, waaraan Euripides
het waagde profetische gaven en de zienerskunst toe te schrijven.
Van daar was het, dat aan den goddelijken vreugdeschenker, die
zelfs de geestelijke genietingen der menschen ver hoogde en veredelde, niet
slechts de theaters gewijd
waren , maar ook een top
van den Parnassus, terwijI
Apollo den anderen top inhad. — Op dezen berg echter was te gelijker tijd de
hoofdzetel van een woester
bacchusfeest, dat zich oorspronkelijk uitThracie over
Griekenland verspreid bad,
en waarvan de instelling tot
op Orpheus wordt terug gebragt. Omstreeks den tijd
van den kortsten dag, in het
midden van december,doch
alleen om de Brie jaren ,
stroomde aldaar eene tallooze menigte vrouwen en maagden bijeen, om als Bacchantinnen gekleed zich aan de wildste vreugde,
de buitensporigste razernij over te geven. Onder de woestste
dansen en het luidste gejuich en geschreeuw bragten deze Macnaden, die, door de werking van het vurige druivensapbedwelmd,
alle vrouwelijke schaamte had den afgelegd, verscheidene dagen en
nachten op de met wouden gekroonde hoogten van Delphi door.
De god zelf werd bij deze feesten door den heiligen, hem gewijden stier vervangen, dien de Maenaden in hare dolle woede verscheurden. Ook op andere plaatsen vonden dergelijke optogten
van vrouwelijke razernij plaats. De Romeinen volgden dcze
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grieksche feesten in hunne B a c c h a n a l i e n na, die, eenvoudig
en bedaard in den beginne, later in zulk eene woestheid en teugelloosheid ontaardden, en van zulke tegennatuurlijke uitspattingen vergezeld gingen, dat de senaat Naar eindelijk (186 v. Chr.)
verbood en met de grootste gestrengbeid uitroeide.
Wat de gedaante van den jeugdigen Bacchus betreft, zoo vertoont zij , volgens den mytholoog Hirt, meer het rnollige, weekelijke en aanvallige eener maagd, dan
eens jongelings. Het aangezigt is een
langwerpig ovaal zonder scherpe omtrekken, maar met lieftallige ronde lippen ; het
oog zonder belustheid , de blik meer nedergeslagen en smachtend. Als eigenaardig
versiersel draagt bij eenen band om het
voorhoofd, als diadeem ; zijne lange, wollrge zijn van achteren in eenen knoop
bijeen gebonden, en slechts enkele lokken
hangen aan beide zijden op de schouders
neder ; op het hoofd draagt hij eenen krans
van wijngaard- of klirnopranken. Zijn ligchaamsbouw is wegens de smalle schouders, en de meer vleeschige gespierde en
gewelfde borst noch kort en onderdrukt,
noch wegens de meer voile, maagdelijk
muffin
gevormde ronde heupen slank. Vastheid
en sterkte, zoo als zij door gymnastische oefemng ontstaan, ontbreken aan zijne vormen, even als de scherpe en hoekige omtrekken. Een ligte zweem van volheid en ronding omgeeft op barmonische wijze zijne leden van den schedel tot aan de teenen ;
Bacchus is Aphrodite in de gedaante der mannelijke jeugd. Somwijlen omgeeft een achteloos omgeworpen vrouwelijke prachtmantel een deel zijner schouders en heupen; somtijds, doch zeldzamer,, zijn geheele ligchaam ; menigmaal hangt men hem ook
een hertenvel dwars over de Borst. Gewoonlijk echter wordt hij
geheel naakt afgebeeld. — Van dezen Bacchus onderscheidt zich
de gebaarde of indische Bacchus, die, gelijk flirt verder zegt,
van eenen eerbiedwekkenden, verhevenen, koninklijken vorm is.
De wijde, rijk geplooide, tot op de voeten afhangende, en tot aan
de ellebogen met wijde mouwen voorziene tunica , to gelijk met
den prachtigen daarover geworpen mantel, verwijst meer op
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aziatische weekelijkheid en liefde tot praal, dan op de grieksche
mannelijke eenvoudigheid. Zijn hoofdhaar
fladdert nu eens in lange gekrulde lokken,
dan weder is het gedeeltelijk in eenen
sierlijkeu bundel om zijn hoofd opgewonden. Den breeden diadeem draagt hij nu
eens om het voorhoofd, dan eens door de
haren heen gevlochten om den schedel.
De baard is lang en wollig, maar niet, zoo
als bij de oppergoden, gekruld. Op zijne
gelaatstrekken ligt verhevene kalmte ,
zachtzinnigheid en blijmoedigheid. —
Daarenboven wordt Bacchus ook nog met
hoornen afgebeeld. De gehoornde Bacchus
heeft deels eene gestalte, die, de hoornen
jtI
uitgezonderd, van den jeugdigen Bacchus
in niets afwijkt ; deels beeldt men hem af
met eenen stekeligen baard en wellustige gelaatstrekken, zoo dat
hij, de ooren uitgenomen, alle gelijkheid
met eenen jeugdigen Faun bezit. De boor10.
nen hebben betrekking op eene mythe, die
fr,Otel%
hem, even als den gebaarden Bacchus,in het
Tr 4
algemeen in Indic verplaatst, en hem niet
alleen als den verbreider der wijnteelt,
maar ook als den uitvinder van den landbouw beschouwt, daar hij de eerste stieren
voor den ploeg zou gespannen hebben.
Gewoonlijk werd Bacchus als vreugdeschenker aangeroepen, somtijds echter ook
als een helpend god, gelijk Sophocles hem
1 dan ook in zijne dichtstukken menigmaal
aanroept, op dat hij de pest en andere
rampen zou doen verdwijnen. Zelfs brengt
de rijk opgesmukte overlevering bewijzen zijner krijgshaftige
dapperheid bij; zoo zegepraalde hij, gelijk Horatius zingt , in
eenen vreeselijken strijd met de Giganten , waarbij hij de ge—
daante van eenen leeuw aannam. De ouden gaven hem eene tallooze menigte bijnamen, die op zijne geboorte, opvoeding, ge—
stalte, kleeding, daden, of zijn gevolg betrekking hadden, hem als
god van den wijn , of als beschermgod van den veldbouw in het
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algemeen aanduidden, of van feesten en plaatsen (Naxos, Alea,
Elis, Tmolus), waar men hem voornamelijk vereerde, afgeleid
waren. Ook aan attributen of eigenaardige sieraden liet men het
niet ontbreken. Daartoe behoorden voornamelijk de hoofdwron.
gel of diadeem, kransen van klimop of van wijnranken, waaraan
druiven hingen, de lange, evenzeer met wijnranken omwonden
staf, die den naam van Thyrsus droeg en tot handspeer diende,
ofschoon de punt slechts van eenen pijnappel voorzien was.
Daartoe behooren ook drinkhoornen en bekers, lieren , syrinx,
fluiten, pauken en andere muzijkinstrumenten, fakkels, tooneelmaskers en het geheele bonte gevolg van leeuwen, tijgers, panthers, ezels en bokken, saters en Panen, Bacchanten en Bacchantinnen.
Bahman (perzisch), een der zeven vorsten der geesten, der
Amschaspands, de eerste en grootste na Ormuzd, volgens anderen ook Ormuzd zelf; want Bahman is de heer des hemels, de
koning van de wereld des lichts, en de zes overige Amschaspands
rusten onder zijne bescherming; hij is de vader der reinheid van
hart ; hij geeft vrede en rust, bewaakt de kudden , ontvangt de
regtvaardigen bij den ingang des hemels en geeft aan de zalige
geesten gouden kleederen. Hij is op de aarde de stadhouder van.
Ormuzd, die over de lichtwereld in het algemeen heerscht, terwijl de andere Amschaspands slechts enkele streken en afdeelingen der wereld under hunne bescherming hebben.
Bajadb-ren (indisch),verbasterd uit het portugesche woord
bailadeira, d. danseres. Het zijn de openbare danseressen en
zangeressen in Indie, die in twee groote klassen verdeeld worden, waarvan elke verscheidene onderafdeelingen heeft. Tot de
eerste klassen behooren zij, die aan de tempeldienst en de goden
gewijd zijn ; die der tweede trekken door het laud rood. De eersten, Dewadaschis, d. godeuslavinnen geheeten, worden naar
den rang der familie, waaruit zij afstammen , naar de waardigheid der godheid, waaraan zij zich toewijden , en naar het aanzien en den rijkdom des tempels, waartoe zij behooren, in twee
rangen onderscheiden. Die van den eersten rang worden uit de
aanzienlijkste familien der Vaisyakaste, waartoe de rijke landeigenaars, grondbezitters en kooplieden behooren, verkozen, die
des tweeden uit de voornaamste familien der Sudra's, de kunstenaars en handwerkslieden. Slechts meisjes, die nog in de
kindsche jaren en vrij van allc ligchaamsgebreken zijn, worden
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als Dewadaschis aangenomen, en de ouders moeten door een
plegtig verdrag van alle regten op hunne kinderen afstand doen,
die nu van bejaarde vrouwen onderwijs ontvangen. Het is de
taak der Dewadaschis om bij feesten en plegtige omgangen van
haren god diens lof te zingen, zijne daden en overwinningen te
verheffen en voor hem te dansen, de bloemkransen te vlechten,
waarmede de afgodsbeelden versierd worden , en over het algemeen, alle geringere diensten in den tempel en voor de priesters
te verrigten. Daarentegen zijn zij uitgesloten bij de eigentlijk
heilige godsdienstplegtigheden. Die van den eersten rang wonen
binnen den ringmuur des tempels en mogen lien niet zonder
bijzonder verlof van den opperpriester verlaten ; zij kunnen haar
geheele leven in maagdelijken staat blijven, loch zij mogen ook
eenen minnaar binnen of buiten den tempel zoeken, die tot de
hoogste kasten moet behooren ; minnarijen met een lid der laagste kasten worden strengelijk gestraft. Krijgen zij kinderen, dan
worden de meisjes in het beroep der moeder en de knapen tot
muzijkanten opgevoed. De Dewadaschis van den tweeden rang
wonen buiten de tempels ; een gedeelte voorziet bij afwisseling
in de dagelijksche dienst des tempels, maar bij processien verschijnen zij alien. Zij dansen en zingen niet alleen voor afgodsbeelden, waarvoor zij een bepaald inkomen in rijst en geld ontvangen, maar worden ook bij andere plegtigheden, als bruiloften,
gastmaleu enz. door de voornamen gehuurd. Alle Dewadaschis
vereeren hare bijzondere beschermgodin Rhambha, eene der
schoonste danseressen in het paradijs des Indra, aan wie zij in
het voorjaar offers brengen. Wezentlijk verschillend van de Dewadaschis zijn de danseressen, die vrij het land doortreliken ,
slechts bij feesten van bijzondere personen verschijnen , in de
openbare herbergen de vreemdelingen vermaken, en nu eens
Nati of Natsch, dan eens Kuttani en Sutradhari genoemd worden, naar de verschillende kunsten, waarin zij uitmunten. Eenigen harer leven onafhankelijk in troepen van tien of twaalf,
trekken het land rond, en deelen de winst met de muzijkanten,
die haar vergezellen. Anderen staan onder het opzigt van Dayas
of oude danseressen, die al de winst ontvangen, en aan de meisjes daarvoor kost en kleeding geven. Nog anderen zijn werkelijke
slavinnen dezer vrouwen. De kleeding der Bajaderen is vreemdsoortig , maar niet zonder verleidelijke bekoorlijkheid. Hare
dansen komen niet overecn met dat gene, wat wij daaronder
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verstaan ; het zijn veeleer pantomimen, Wier verklaring in de gezangen ligt, die de begeleidende muzijkanten reciteren. De hier
afgebeelde was afkomstig uit Pondicheri en werd in hare jeugd
voor de grootste schoonheid van geheel Indie gehouden, waarom zij ook met de gunst
der magtigste vorsten onmetelijke rijkdommen verwierf. Zij heette Camatatschi. Eene
bajadere te zijn en te heeten is in Indie
geene schande; daarentegen zouden zij bij
ons tot de verachtelijkste wezens gerekend
worden.
Balder (noordsch), de tweede zoon van
Odin en Frigga, de broeder van Thor, de
vader van Forsete, de schoonste en beste
der Asen, en de god der goedheid. Hij bezat zulk eene groote
schoonheid, dat hij door bestendig licht omstraald werd en zijn
hoofd als de zon schitterde. Zijne woning Breidablik, alwaar hij
met zijne beminnelijke gade Nanna woonde, was door een zacht
en liefelijk licht omgeven. Hij wordt voorgesteld als een schoon
jongeling met eenen stralenkrans om het hoofd en open mond ,
als het zinnebeeld des vredes en der welsprekendheid. De noordsche mythe schildert zijnen vroegtijdigen ondergang. Op zekeren tijd werd Baldur door zware droomen, die hem met eon
ongeluk dreigden, beangstigd. Zijne liefhebbende moeder, evenzeer verschrikt, Karen zoon willende bewaren, aan Wiens leven
daarenboven het voortdurend bestaan der Asen verbonden was,
beval aan hare godin Gna om een wonderpaard to nemen, dat
het water en de lucht doorkliefde, en de geheele aarde rond te
trekken, ten einde aan alle bestaande wezens, het vuur, water,
ijzer, alle metalen, de aarde, steenen en ziekten, alle dieren,
slangen en vergiften, alle planters en dieren eenen eed of to nemen , dat zij Balder niet zouden schaden. Nadat alle wezens
gezworen hadden, verheugden zich de Asen zeer en vermaakten
zij zich om naar den in het midden staauden Balder to schieten
en to werpen, om alle wapenen magteloos to zieu terug kaatsen.
De boosaardige Loke Wilde van deze gelegenheid gebruik waken
om Balder ten val to brengen. Na van Frigga afgeluisterd te
hebben, dat Gna een zeker plantje, Misteltein (marentakken),
als to onbeduidend niet had doen zwereri, gaf hij cen takje daarvan aan den blinden, maar sterken TI,idur, en noodigde hem
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uit, om dit naar Balder te werpen. De laatste werd doodelijk
getroffen. Thans maakte de diepste droefheid zich van de Asen
meester. Op hun verzoek nam de stoutmoedige Hermode het op
zich om Balder uit het rijk van Hel of Bela, de koningin der onderwereld, tegen een rijk losgeld terug te halen. Het lijk van Balder werd om het te verbranden op zijn schip gebragt, te gelijk
met dat van zijne gemalin Nanna, die van droefheid gestorven
was, en dat van den onwillekeurigen moordenaar HOdur, dien de
eenen nacht oude Wali gedood had. Thor wijdde den brandstapel met zijnen hamer en Odin legde er den gouden ring Draupner (Zie B r ok) op. Alle Asen, Walkyren en reuzen waren bij
de treurige plegtigheid tegenwoordig. — Daarop vertrok Hermode, op Odins achtvoetig ros Sleipner gezeten, naar Niftheirn
om zijnen broeder terug te halen. Na alle zwarigheden overwonnen te hebben, vond hij Balder en Nanna op eenen troon
zittende, die hem voor Odin en Frigga geschenken gaven, en
verkreeg hij op zijn dringend aanhouden van Hel de belofte, dat
zij Balder zou vrijlaten, indien het werkelijk waar was, dat alle
bestaande wezens hem beweenden. Daarop zonden de Asen boden door de gcheele wereld, en alles, menschen, dieren, boomen,
steenen, kortom alle schepselen vveenden om Balder. Reeds geloofden de Asen, dat de voorwaarde vervuld was, toen de laatste
bode terugkwam en meldde, dat zij in eene afgelegen grot eene
reuzin Thok aangetroffen had, die weigerde Balder te beweenen.
lle Asen vermoedden, dat Loke deze gedaante aangenomen had,
om ook nu nog de terugkomst van Balder te verhinderen, en
then hij hen kort daarop bij Aegirs gastmaal met srnaadredenen
overlaadde, deden zij hem eene verschrikkelijke straf ondergaan.
(Z. Loke). Balder moest in het doodenrijk blijven, tot dat de
Ragnorekur, d. i. de groote godenschemering, aanbreekt (Z.
Asen), wanneer ook de poorten der onderwereld geopend zullen
worden; alsdan stijgt hij met Nanna blijde opwaarts, bouwt met
de andere Asen het nieuwe Asgard, Gimle of Hemel genaamd,
en zal tot in eeuwigheid heerschen.
Barden (noordsch), afgeleid van het woord bar, geluid,
klank, lied, heetten bij de Eelten of Galen de dichters en zangers , die de laden der helden op eene soort van harp of her,
de zoogenaamde Telyn , zongen en speelden , de legers tot dapperheid aanvuurden, in den strijd voor het leger uittrokken en
gednrende het gevecht de strijders gade sloegen , am hunne da-
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den in den strijd aan de nagedachtenis der nakomelingschap in
liederen over te brengen. In de hoogste geestvervoering bezongen zij verder den lof der goden, tempels en wouden, de dapperheid en edelmoedigheid, de dappere daden en de schoone natuur.
Zij werden voor zoo heilig gehouden, dat de hevigste strijd afgebroken werd, wanneer zij zich tusschen de strijdenden plaatsten. Met de Kelten kwamen zij uit Zuid-Frankrijk in Cesars
tijd op al de Brittannische eilanden, alwaar zij, in Schotland en
Terland bijzonder door Ossian verheerlijkt werden. In den laatsten tijd heeft men eerst de oudste dichters der Germanen of
Duitschers dien naam gegeven, en hen ook met de Skalden (Z.
ald.) verwisseld.
Bardiet of Bardit (noordsch), een godsdienstig slaglied ,
door de Barden gezongen. Bij Tacitus vindt men in zijn G e rm a n i a barditus, of in andere handschriften barritus en barites,
om daarmede de strijdzangen der keltische zangers aan te duiden,
die ook op die der duitschers toegepast werden. Klopstock gebruikte dit woord voornamelijk ter aanduiding van een godsdienstig en krijgshaftig lied in de hoogste geestdrift van den oudgermaanschen tijd uitgesproken, Men heeft van Klopstock Die
Hermmnns-Schlacht, ein Bardiet en andere, die voortreffelijk
genoemd wouden. De navolgingen daarvan zijn meesta] slecht.
Basiliskus (noordsch), een fabelachtig monster, waarvan
men geloofde, dat het door den blooten aanblik de magt had om
te dooden , overeenkomende met de Goryo der Grieken. Het was
sterk , vergiftig en onkwetsbaar ; door eenen spiegel , dien men
het voorhield, werd het uit schrik voor zich zelf gefilood, en barstte
oogenblikkelijk. — Anders is de basilisk eene snort van hagedis,
die op den leguaan gelijkt , van insekten leeft en zich in de bosschen van Zuid-Amerika ophoudt. De indische behoort tot eene
andere soort, wordt 3 of 4 voet lang en houdt zich in Amboina
op. Bij P 1 i nius is de basiliskus eene vreeselijke slang, die door
haren blik alles doodt, en door hare afgrijselijke stem alles uit
hare nabijheid verdrijft. In de middeleeuwen beeldde men hem
of in de gedaante van eenen ontzaggelijken haan, met metalen
snavel en klaauwen, eenen langen staart, gevormd nit Brie spits
toeloopende slangen ; hij zou voortkomen nit een ei, dat een dertigjarige haan in het water legt, waarin het door eene pad uitgebroed wordt. Ook in de chinesche overleveringen vindt men den
basiliskus, nit haan, pad en slang zamengesteld.

11 0
Battus. —Beelzebub.
Battus (grieksch), zoon van Polymnestus, nit een geslacht,
dat tot op de Argonauten terugging , woonachtig op het eiland
Thera , Teed aan stotteren, en vroeg daarom de godspraak van.
Delphi om raad. Dit beval hem eene kolonie naar Libye te voeren, waardoor hij genezen. zou. De prins gehoorzaamde, en toen
hij op de vreemde kust geland was, ontmoette hij eenen vreeselijken leeuw, waardoor hij zoo verschrikte, dat hij de krachtigste
pogingen deed, om zijne medgezellen te hulp te roepen. Dien ten
gevolge werden de banden zijner tong los, en kon hij luid schreeuwen ; de leeuw ontvlugtte en de kwaal van Battus was genezen,
gelijk het orakel voorzegd had. A an eene schaduwrijke bron, wier
nymph Cyrene heette en die de beminde van Apollo was, bouwde
hij de naar haren naam genoemde stad Cyrene (631 v. Chr.),
waarover hij veertig jaren lang als een vroom, weldadig en magtig vorst regeerde. Hij was de stichter van het koninklijke stamhuis der B a ttiAde n, dat nog ten tijde van Pindarus bloeide.
Na zijnen dood werd hij als een halfgod vereerd. — Een andere
Battu s, een herder, werd door Mercurius in eenen toetssteen
veranderd, omdat hij eene bezvrorene belofte, van den diefstal der
runderen van Apollo, dien Mercurius pleegde en hij gezien had,
te verzwijgen, verbrak , en dien zelfs voor een geschenk verried, toen de god, om hem te beproeven, in eene andere gestalte
aan hem verscheen.
Baucis (grieksch). Zie Philemon.
Bayard (noordsch), het ros der vier Heimons- of Heemskinderen , uitmuntende door snelheid , sterkte en moed, daarbij zoo groot, dat alle vier helden er opzaten , en verwonderlijk getrouw aan zijne meesters. Dit laatste bewees het vooral
door zijnen dood. Het verhief zich altijd weder uit de Seine,
waarin het moest verdronken worden , tot zoo lang zijn oog
den oudsten zoon van Heimon aan den oever zag ; het trou we, eindelijk met zes molensteenen omhangen dier zonk eerst
onder, toen het zich voor de laatste maal uit het water ophief,
en zijnen meester miste, dien men gedwongen had den oever te
v erl aten.
Beelzebub (klein-aziat.), de B el of god der vliegen. Onder dezen naam vereerden de bewoners der philistijnsche stad
Ekron den god Baal of Bel. Ook de Grieken hadden hunnen
Myiagros, d. i. afweerder der vliegen. Daar echter de heidensche goden door de Joden voor booze geesten gehouden werden,
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duidde men langzamerhand met dezen naam eenen boozen geest
aan , en als zoodanig komt hij in het Nieuwe Testament voor.
Z. Baal.
Bellerophon (grieksch), of B eller o ph on t e s, woordelijk, de moordenaar van Belleros, was de zoon van den koning
Glaucus van Corinthe en van Eurymede, de dochter van Sisyphus. Door eenen onvoorbedachtelijken broedermoord bevlekt,
vlugtte hij naar een zijner bloedverwanten, den koning Proetus
van Argos, die hem vriendelijk onthaalde, en naar oud gebruik
hem door zoenoffers van de bloedschuld reinigde. Ongelukkig
vatte de koningin Antea of Sthenobaea , eene dochter van den
lycischen koning Joliates, eene hevige liefde voor haren neef op,
en daar deze, om het gastregt niet op zulk eene afschuwelijke
wijze te schenden, hare schuldige liefde niet beantwoorden mogt,
klaagde de wraakgierige vrouw hem bij haren gemaal valschelijk
aan, als of hij haar hare pligten had willen doers vergeten. Ofschoon Proetus zijne gemalin geloofde, wilde hij toch niet in
eigen persoon het zwaard tegen zijnen gastvriend trekkers; hij
zond hem daarom naar zijnen schoonvader JoY6tes met een
schrijftafeltje, waarop de laatste verzocht werd om den jongeling
terstond na zijne aankomst te laten ter flood brengen. Niets
kwaads vermoedende kweet Bellerophon zich van zijnen last.
Jobates stelde het nit om het zegel te verbreken en den brief te
lezen, tot dat hij, naar de gastvrije heldengebruiken, den overbrenger negen dagen lang feestelijk onthaald had. Gedurende
dezen tijd verwierf de schoone en wakkere vreemdeling de gunst
van den lycischen vorst in zulk eenen hoogen graad, dat de laatste, nadat hij op den tienden dag den brief geopend en gelezen
had, evenmin kon besluiten om zijnen gast terstond van het le yen te berooven. Om evenwel de aan zijne dochter gedane beleediging niet ongewroken te laten, droeg hij Bellerophon op om
het vuurspuwende verschrikkelijke monster Chimaera te dooden,
dat destijds Lycie verwoestte, daar hij zich overtuigd hield, dat
ook de stoutste waa ghals daarbij zou moeten omkomen. Maar
de goden stonden den onschuldige bij , die zonder aarzelen dien
last op zich nam; Minerva (Atliene) zond hem het gevleugelde
paard der Muzen, Pegasus, uit den hemel, en leerde hem dit
beteugelen, terwijl zij hem in eenen droom de uitvinding en bet
gebruik van den toom openbaarde. Op dit wonderbare mos de
lueht doorklievende , bragt de stoute miter het monster door
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eenen uit de hoogte toegebragten lanssteek om. Hoe zeer Jobates ook over deze overwinning verbaasd was, was hij toch met deze
heldendaad nog niet tevreden, maar
beval hem hierop de krijgshaftige
SoVmer, en eindelijk nog de vreeselijke Amazonen tot den strijd nit
te dagen. Toen hij ook, altijd door
--:_i
het gevleugelde paard ondersteund,
A ll NJ T vwNi VI\ van deze ondernemingen zegepralend terug keerde, erkende Jobates in hem den lieveling der goden, wien hij eene belooning voor zijne moeite verschuldigd was ;
hij gaf hem daarom zijne dochter Philonoe tot vrouw bij
welke Bellerophon drie kinderen, Isandros, Hippolochos en Laodameia, verwekte, en benoemde hem tot zijnen opvolger. Door
zijn geluk verblind, kwam Bellerophon vervolgens op de vermetele gedachte om met Pegasus den Olympus te bestijgen. De
goden, die altijd den overmoed der stervelingen bestraffen, stortten den vermetele van het paard af, hetzij dan, dat een bliksemstraal van Jupiter hem verblindde, of dat het schuwe en woedend
gemaakte paard hem afwierp. Blind en in sombere droefgeestigbeid dwaalde Bellerophon sedert deze noodlottige gebeurtenissen
door Cilicie. Zijn geluk en ongeluk wordt door Pindarus in zijne
oden bezongen.
BellOna (romeinsch),overeenkomende met En yo (grieksch),
de godin des oorlogs, de gezellin van Mars in den strijd, wiens
zuster, gemalin of dochter zij genoemd wordt. Zij onderscheidde
zich van de verhevene krijgsgodin Pallas Athene daardoor, dat
zij eenig en alleen den oorlog beschermde. Zij had te Rome
eenen beroemden tempel op het Marsveld, waarin de senaat bijeen kwam om aan vreemde gezanten en die consuls, die op de
eer der zegepraal aanspraak maakten en daarom niet in de stad
komen mogten, gehoor gaf. Zij wordt afgebeeld met eenen blocdigen geesel in de eene en eene brandende fakkel in de andere
hand, met loshangende haren. — De priesters dezer godin beetten Bellonar ii, die zich bij het offeren de armen of beenen
openreten en dan het uitstroomende bloed offerden of opdronken. Dit geschiedde vooral op den 24 maart, die daarom ook
dies sanguinis heette.
Beltis (klein-aziat.). Z. B a al.
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Bolus (klein-aziat.), of Bel, Baal, de heer, koning of god,
bij de Babyloniers de zonnegod (z. B a al). Belus is ook de naam
van eenen egyptenaar, de zoon van Neptunus en Libya en vader
van Danaus en Aegyptus ; volgens de mythe stamde hij van de
grieksche Jo, de beminde van Jupiter af.
Bendis (grieksch), de thracische maangodin , overeenkomende met Artemis (Diana). Haar feest heette Bendideia en
werd op den Piraeus op de wijze der bacchusfeesten gevierd.
Berenice (grieksch), of Berenike in den macedonischen
tongval voor Pherenike, d. i. zegenbrengster. Verscheidene
vrouwen zijn onder dezen naam in de geschiedenis beroemd. De
hier bedoelde was de dochter van Magas, een voorzoon van Berenice, de gemalin van den egyptischen koning Ptolomeus Soter.
Toen Magas, die als stadhouder naar Cyrene gezonden was, zich
van Ptolomeus onafhankelijk gemaakt had, liet Berenice haren
echtgenoot ombrengen , omdat bij met hare moeder Arsinoe de
huwelijkstrouw had geschonden en huwde met Ptolomeus Evergetes, wiens liefde zij reeds vroeger door haar kloek gedrag in
eenen strijd gewonnen had. Toen de laatste tegen Seleucus Cal.linicus te velde trok, beloofde de jonge gade haar schoon en beroemd hoofdhaar aan de goden te zullen wijden, indien hij ongedeerd terugkwam. Dit geschiedde, en Berenice sneed werkelijk
hare prachtige lokken af en hing die in den tempel van Aphrodite Zephyritis op. Maar reeds op den anderen dag was het haar
verdwenen, de priesters zochten het overal te vergeefs, en Evergetes deed hun bittere verwijten over hunne onachtzaamheid.
Toen verklaarde de beroemde meetkunstenaar en sterrekundige
Conon van Samos, dat bet schoone haar der koningin door de
goden onder de sterren verplaatst was ; van lien tijd af draagt
een sterrebeeld digt bij den staart van den leeuw den naam van
het haar van Berenice. Zij werd door haren noon Ptolomeus
Philivator vermoord.
Berbe (grieksch), de min van Semele, wier gedaante Juno
aannam om Sem'ele te misleiden. Verder eene dochter van den
Oceaan en zuster van Clio. — Eene dochter van Adonis en
Aphrodite. — Eindelijk eene trojaansche vrouw, de gezellin van
Aeneas en gemalin van Doryclus, in wier gedaante Iris de andere vrouwen overhaalde, om de schepen van Aeneas in Sicilie
to verbranden.
Berserker (noordsch), de pan t serlooz e n, van ber,,
S
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baur,, bloot, naakt , en serkr,, pantser,, waren buitengewoon
woeste, met bovemnenschelijke sterkte begaafde strijders , die
alzoo genoemd werden, omdat zij tegen de destijds bestaande gewoonte geheel ongeharnast ten strijde trokken, en door vreeselijke woede de ontbrekende wapenrusting vergoedden. Pe eerste
van dit strijdhaftig geslacht heette Arngrim, een kleinzoon van
den aclithandigen reus Starkadder en de schoone Alfhilde, die
den bijnaam van de ,>allerschoonste" droeg. Hij kreeg twaalf
zonen bij de dochter van den koning Swafurlani, dien hij in
den strijd gedood had. Zij erfden de sterkte en woede van hunnen varier, ja, waren mogelijk nog razender, en gingen in hunne
woede zoo ver,, dat zij dikwijls noch zich zelven, noch hunne
wapengezellen meer herkenden, maar zich uit voorzigtigheid in
de wooden en gebergten afzonderden, orn aldaar zonder iemands
schade uit te razen. Wanneer hunne koortsachtige aanvallen
voorbij waren, maakte hunne razernij voor eenen toestand van
algemeene uitputting plants, waarin zij niet sterker waren dan
gewone menschen en zij zoo veel te ligter konden overwonnen
wooden, daar zij geheel ongeharnast waren. Dit had eindelijk
den ondergang van alle Berserker ten gevolge, ofschoon niemand
hunner ooit in den strijd afgemat was, en alien uit de gewaagdste ondernemingen zegepralend te voorschijn traden, daar hunne
strijdwoede met bliksemsnelheid elken tegenstand vruchteloos
maakte en als een orkaan over het slagveld woedde. Huilend en
tandenknersend vielen zij als wolven op de vijandelijke troepen
aan, beten de zwaarden en schilden in stukken , drongen ongedeerd door vuur en rook, versioegen of verbrijzelden met hunne
vuisten alles, wat onder hun bereik kwam en maakten zich daardoor te water en te land zoo geducht, dat men hen meer vreesde,
dan de verschijning van booze geesten. Eens echter gebeurde
het, dat zij, door een hunner makkers , Hiarnart genaamd, die
de dochter des zweedschen konings Zegbug begeerde te huwen,
tegen dezen vorst te velde trokken ; alle Berserker, broeders,
zonen en bloedverwanten namen deel aan den bloedigen slag.
Reeds hadden zij de keur der vijandelijke troepen verslagen ;
maar het zweedsche leger was zoo talrijk, dat de Berserker tegen het einde van hunnen bloedigen arbeid verlamden en de
plotseling genoegzaam weerloos geworden reuzen door de overgebleven benden der Zweden ligtelijk overweldigd en alien to
zamen nedergehouwen werden. Slechts het aandenken aan hunne
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woede is in Duitschland overgebleven, daar men gewoon is aldaar eene blinde, buiteusporige woede Berserkerwoede te noemen.
Bhawani (indisch), de moeder aller dingen, de schenkster
van alle gelukzaligheid, en dezelfde als Make, de naam der vrouwelijke natuurkracht, dien men dikwijls aan de almagtige gemalin
van Schiva geeft. (Z. Brah Uit de oorspronkelijke godheid
zelve ontsproten, wordt zij volgens de indische mythen voor de
moeder, zoo wel als voor de latere gemalin der groote Trimurti
of goddelijke drieeenheid, van Brahma, Wischnou en Schiva gehouden ; door haren wil word de tot dus ver nooit voortgebragte
goddelijke ecnheid in de latere drieheid opgelost. Na hare geboorte op de oppervlakte der wateren was zij namelijk over dien
oceaan in de omringende dikke duisternis zeer neerslagtig ; weldra begon zij zieh echter over haar bestaan te verheugen, sloeg
van blijdschap de handen in elkander, en daardoor ontstonden
drie groote blazen, waaruit de drie genoemde godheden ontstonden. Volgens eene andere overlevering Het zij uit haren schoot
drie eijeren vallen, waaruit de drie goden voort kwamen ; volgens eene derde baarde zij alleen Wischnou, uit wiens navel eene
lotusbloem ontsproot, in Welker middelpunt Brahma rustte, die
nit zijn blood wederom Schiva voortbragt. Over het geheel bezit Bhawani het verhevene scheppingswoord Om , u het zij, het
worde" en blijft zij onophoudelijk scheppen. Men zie echter ook
op K a l i; vergel. P a r w a t i, waar zij zich geheel antlers voordoet.
Bhikschu (indisch), cone der voornaamste klassen der
B r ahm an en (z. ald.), waartoe men
eerst na twee en zeventig jarigen ouderdom komen kon, en die eene met y elerlei harde verloocheningen, maar
ook met de hoogste eer verbondene
zaligheid ten gevolge had.
Bhutta (indisch), of Butt a, eene
boosaardige godheid, die aan de tempelpoorten van den god Manor de
wacht houdt. Men vereert haar bij de
Indiers van den tamulischen stam algemeen. Daar Manar den naam van
den god der rnaagden draagt en zijn
standbceld in den tempel gewoonlijk
door de beelden van twaalf maagden
8*
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omringd is, heeft de reusachtige afgod Bhutta den last, om voor
de deuren der schoonen voor hare veiligheid te waken.
Bias (grieksch) , zoon van Amythdon , uit het geslacht der
Aeoliden, verkreeg alleen door zijn huwelijk eenen bekenden
naam. (Z. onder M el a mp us, zijn broeder).
--.._ Biozuni (slavisch), een oude afgod der
Moskovieten, van eene bijna geheel dierlijke
gedaante. Men vereerde het wanstaltige beeld
nog in de negende eeuw.
Biston (grieksch) , zoon van Mars en
Callirrhoe, die in Thracie eene stad stichtte,
waaraan hij zijnen naam gaf; de Biston ido s, of thracische vrouwen in het algemeen,
L ,
naar die uit Biston genoemd, zijn bij boraC.-.__.--.._
tins dezelfden als de Bacchanten.
Blaauwbaard (middeleeuwsch), de bijnaam van den ridder Raoul, van wien een oud fransch spreukje verliaalt, dat hij
eenen blaauwen baard had en zes zijner vrouwen achter elkander
vermoordde. Eene reis voorwendende, gaf hij aan zijne zevende
vrouw met alle andere sleutels zijner kamer ook eenen gouden
sleutel over, met het uitdrukkelijk bevel om daarvan geen gebruik te maken, als zij op zijne liefde eenigen prijs stelde. Joist
door dit verbod werd de nieuwsgierigheid der vrouw opgewekt ,
en die niet langer kunnende bedwingen, opende zij de verboden
kamer, en zag tot hare ontzetting de lijken barer zes voorgangsters a-:an den muur hangen. Van schrik laat zij den sleutel vallen, die daarbij eene bloedvlek bekomt, welke zij in weerwil van
al hare pogingen niet kan afwisschen. Daaraan bespeurt de terug
keerende gemaal, dat zijn verbod overtreden is; hij zet haar gevangen met plan om haar insgelijks te vermoorden ; doch te
regter tijd verschijnen hare broeders, bevrijden de ongelukkige
en dooden den afschuwelijken booswicht.
Bloksberg, of B rock en, de hoogste top van het Hartzgebergte, die in de volksoverleveringen wordt aangeduid als de
plaats, waar zich de tooverheksen des nachts verzamelen om hun
verbond met den duivel te vieren. De top is gewoonlijk met dikke
nevels en wolken omgeven, die door eenen bestendigen luchtstroom been en weder worden gevoerd, en aan de verbeeldingskracht de wonderlijkste gedaanten vertoonen. Van daar de heksenbron, de duivelsstoel enz. Eeuen zeldzamen indruk maakt de
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verschijning van het zoogenaamde spook van den Bloksberg, dat
niets anders is dan de schaduwbeelden van huizen en menschen
in eenen oostelijken nevelwand, ten tijde van zonsondergang.
Bochuta (slavisch), een nude, in Silezie gevonden god,
wiens gestalte de oudheidskenuers heeft doers vermoeden, dat men hem als eenen beschermer des
huwelijks vereerd hebbe. Want zijn boksbaard
en hoornen beteekenen de vruchtbaarheid, terwijl
de groote ring in zijne regterhand op de gelofte
schijnt te doelen, die gehuwden aan elkander af–
le en.
Boedromios (grieksch), de bijnaam van
Apollo te Athene, alwaar het feest boedromia
1
te zijner eere gevierd werd, en wel ter herinneIl
ring eener overwinning der Atheners op de Amazonen in de maand Boedromion, of van den oorlog
onder Erechtheus tegen de Eleusiniers. Bij den
laatste zou Apollo den Atheners ingegeven hebben om met groot
geschreeuw op den vijand aan te vallen, waardoor zij overwonnen.
Boetitus (grieksch), de zoon van 111 elanippe, de dochter van
Desmontes; zij werd door Neptunus (Poseidon) bemind en baarde
hem Boeotus en Aeolus, De hierover vertoornde Desmontes liet
zijne dochter blind maken, gevangen zetten en de beide kinderen
te vondeling leggen ; eene koe verving evenwel bij hen de plaats
der moeder, tot dat zij door herders gevonden en aan de gemalin
van hunnen kinderloozen koning 111 etapontus, die Theano heette,
gebragt werden. Deze gaf bij haren gemaal de knapen voor de
haren uit, om zijne liefde te blijven behouden. Toen zij echter
naderhand zelve zonen kreeg en dezen opwiesen, wenschte zij zich
weder van de vondelingen te ontslaan, waarom zij haren eigen
kinderen beval hen beiden op de jagt °In te brengen. Maar Neptunus hielp zijne zonen de snoode moordenaars in den strijd overwinnen en dooden ; hij maakte hen te gelijk met hunne geboorte
bekend , aarop zij hunnen reeden grootvader overvielen en
versloegen, hunne moeder bevrijdden en naar den koning Metapontus terugkeerden, wiens gemalin zich middelerwijl uit wan–
hoop had opgehangen. De koning, van de tronweloosheid onderrigt, vergaf niet alleen het gebeurde, maar huwde zelfs Melanippe,
aan wie N eptunus het gezigt terug schonk, en nam de beide knapen als zijne zonen aan.

i
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Bogdo Lama (mongoolsch), de god Xaka of Fo in zijne
eeuwige rnenschwording , een der Brie grooie Lanza's , die men
in Middel-Azie vereert. Zijne residentie heet Tischu-Lumbu en
ligt zuidelijk van Tibet, tien dagreizen ter zijde van Lassa. (Z.
Lama). Hij wordt omringd door een leger van zes duizend
priesters, die de dagelijksche godsdienst verrigten, en telt in zijn
rijk eene menigte met monniken en nonnen bevolkte kloosters,
als ook wereldlijke geestelijken. Deze verkondigers zijner leer
hebben eene magtige hierarchic ingerigt, die aan het christelijke
catholicismus der middeleeuwen herinnert, vooral in zekere plegtigheden en geloofspunten, waarom velen het geheele Lamaism us
voor een verbasterd christendom verklaren, dat door vroegtijdige
overeenkomst van verschillende verdreven secten ontstaan zou
zijn. Want de priesters van dezen god nemen niet alleen de biecht
of en deelen den zegen uit, maar bedreigen ook van de eene zijde
met eene snort van vagevuur en hel, terwijl zij van de andere zijde
ter belooning het paradijs beloven en door voorbidding bij hunne
heiligen het gebed der geloovigen en berouwhebbenden ondersteunen. Ook de geboorte van Bogdo Lama zelf schijnt deze
vooronderstelling te bevestigen. Men beweert namelijk te zijnen
opzigte, dat hij voor vele duizende jaren nit eene reine maagd
geboren is, die geenen man gekend had ; later zou de god, na de
stichiing der sure leer, levend ten hemel zijn ingegaan. Het
verdere luidt evenwel antlers. De Xaca of Fo vertoeft steeds
zigtbaar op garde; toen hij ten hemel opvoer, daalde zijn ousterfelijke geest op eenen jongen onschuldigen knaap neder,, die
daarop zoo lang als Lama beschouwd werd, tot dat zijn aardsch
omhulsel in stof verviel. Daarop plantte hij zich op eenen andeYen zuigeling over, en op deze wijze duurt deze door priesters bepaalde wedergeboorte van geslacht tot geslacht voort. De beide
andere groot-lama's zijn de Dairi in Japan en de Dalai-Lama
in Tibet ; daarenboven regeert nog een lamam op het eiland
Palto of Schandra. De keizer van China beschermt vooral den
Dalai-Lama, Wiens priesterschap daarom de gele hofkleeding des
keizers draagt, waarnaar alle belijders geelmutsen genoemd worden ; de lievelingskleur van den Bogdo Lama daarentegen is de
mode en versebafte den aanhang van dezen god den naam van
roodmutsen. De scheuring in het Lamaismus veroorzaakte
vroegere tijden geweldige godsdienstoorlogen; thans heerschen
de verschillende goden vi eedzaam nevens elkauder, nadat zij ge-
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deeltelijk van hunne wereldlijke magt beroofd zijn. Elke grootlama hoopt evenwel eenmaal de overhand te zullen behouden, en
zijne mededingers tot onderlama's te maken; zoo ook Bogdo
Lama, van wien eene voorspelling verkondigt, dat hij, na den.
Dalai bedwongen te hebben , over het oosten en westen zal zegevieren. Zie Da I ai La ma en Buddha.
Bonzen (aziatisch) en Bo nzin.n en, eene soort van monniken en nonnen, in het algemeen de priesterschap van den chineschen en tibetaanschen god Fo, alsmede de geestelijkheid van
Japan, Mongolie en Tartarije (Z. B uddh a). Door de Europeanen
worden al deze geestelijken met dezen naam genoemd ; de aziatische volken geven hun echter naar de verschillende landen ook
verschillende namen : de Chinezen noemen hen Seng of Ho Schang,
de Siamezen Talapoinen, en de Mongolen Lama's. Bij alle onwetendheid, die deze klasse van menschen tot gedachtelooze uitvoerders van doode plegtigheden maakt, ontwikkelen de Bonzen niet
zelden eene uit winzucht voortspruitende en slechts eigen voordeel beoogende geslepenheid.
Bootes (grieksch), de zoon van Ceres en Jasion, die, toen
hij zich door zijnen vader van alles beroofd zag, door den nood
gedrongen den ploeg uitvond, Nvelken hij met twee stieren bespande en alzoo den grond bebouwde om zich voedsel te verschaffen.
Tot belooning voor deze uitvinding wend hij door zijne moeder te
gelijk met den ploeg aan den hemel onder de sterren geplaatst.
Volgens anderen is Bootes Icarius, de vader van Erigone, en naar
nog anderen Arkas, de zoon van Lycaon en Callisto, dien zijn
vader slagtte, en aan Jupiter voorzette om diens alwetendheid te
beproeven , doch dien de god weder opwekte en aan den hemel
plaatste.
Bordas (grieksch), de noord-noord-oostewind, de zoon van
Astraeus en Eos
of Aurora, door
zijnen vader met de
Titans verwant, en
een der vier hoofdwinden, die aan de
Grieken regen,koude en dikwijls ruw,
stormachtig weder
bragt, als hij over
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het thracische gebergte streek, Hij werd daarom te Athene als
een zwaar gebaard man afgebeeld, met donkere vleugels, vliegende haren en eenen wijden mantel, hetwelk de koude moet
voorstellen, die zijn sterkblazende adem verwekte. De Atheners
plaatsten zijne woning in een hol van het noordelijke Remus-gebergte , in de nabijheid der Hyperboreers. Derwaarts ontvoerde hij met geweld Oreithyia, de dochter van den atheenschen
koning Erechtheus, die hem twee heldenzonen schonk, Zetes en
Calais, die als zinnebeeld der snelheid gelden, naar hunnen vader Bor edd en genoemd werden , vleugelen als hij hadden en
aan den togt der Argonauten deel namen. Uit denzelfden echt
ontsproot de stormvoetige Cleopatra, die met Phineus, koning
van Salmydessus in Thracie, huwde en twee zonen ter wereld
bragt, wier treurig lot onder Phi n eu s wordt opgegeven. De
ontvoering van Oreithyia was eene stof, die grieksche kunstenaars gaarne en dikwijls in beeldhouwwerk voorstelden. Voor
het overige ontvoerde Boreas nog verscheidene andere vrouwen,
en verwekte zelfs met de paarden van Erichtonius een aantal
in de oudheid om hunne snelheid zeer beroemde rossen, als met
de harpij Aêltr)pus den hengst Xanthus en de merrie Podarce,
een span, dat hij aan den koning Erechtheus tot vergoeding voor
zijne dochter achterliet. Boreas had in Athene eenen tempel,
omdat hij de schepen der Perzen vernield had, en te Megalapolis werden hem ter eere jaarlijks feesten gevierd, omdat hij de
bewoners dier stad eenmaal tegen de Spartanen geholpen had.
Brachma-nen (indisch -grieksch), eene indische secte,
wier leefwijze door de oude Grieken zoo wordt voorgesteld, dat
de overgroote gelijkheid met de tegenwoordige priesterkaste der
Brahmanen of Braininen niet te miskennen is, vooral met de
beide maatschappijen onder de laatsten, die der Jogis en Bhikschus. Z. Br ahmanen.
Braga (noordsch), ook Bragi, een zoon van Odin en Frigga,
is een der voornaamste Asen, en de god der dichtkunst, der wijsheid en welsprekendheid, en derhalve de Apollo der noordsche
volken. Hij ontving deze eigenschap van zijnen vader Odin, den
bezitter van alle gaven, even als Thor van hem de sterkte, Balder de schoonheid en Freya de liefde ontvangen had. Op Braga's tong zijn de runen of noordsche letters ingegriffeld; hij is
niet alleen de volmaaktste dochter, wiens lippen nooit eene geestelooze gedachte uitspreken , maar hij bezielt ook de menschen tot
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het uitspreken van verheven liederen en redevoeringen, Want
hij laat die genen, die hij tot wezentlijke dichters wil maken, als
bijzondere lievelingen van de tot geestdrift opwekkende meede
der dichters drinken, die Odin hem tot drank heeft geschonken,
en welke de koning der goden, gelijk op het woord Odin verhaald
is, eenmaal door de vernuftigste kunstgrepen aan de schoone
Gunloeda, de wachtster daarvan, te voren moest ontrooven, om
hem naar Asgard te kunnen brengen. Op den drinkhoorn van
dezen god, de Brag aful genaamd, legde men de plegtigste geloften af; ook de noordsche koningen ledigden dezen heiligen beker, voor zij den troon hunner vaderen bekiommen, en zich met
vertrouwen wekkende aanspraken en beloften tot het yolk wendden. Braga worth door de oude kunstenaars niet als een jongeling voorgesteld, maar als een ervaren bejaard man met eenen
langen baard en sterk gerimpeld voorhoofd ; want zij hadden ten
doel, om de diepzinnigheid en wijsheid van den god, eigenschappen, die hem boven alle andere Asen onderscheidden, hierdoor
zinnebeeldig voor te stellen. Op gelijke wijze stelden rich de
Grieken Asklepios ouder voor, dan zijnen varier Apollo. Desniettegenstaande is Braga de gemaal der lieftallige Iddna, de godin
der eeuwige jeugd , die de voor de Asen onmisbare appelen der
onsterfelijkheid bewaart, want de dichters, aan wie haar gemaal
verlof gaf om van de opwekkende wondermeede te drinken, maakt
zij in de herinnering des y olks onsterfelijk, even als de helden, die
door hen bezongen werden.
Brahm, Brahmg, (indisch), de hoogste god, de oneindige , het oorspronkelijke wezen zonder begin of elude, de goddelijke zelfstandigheid zonder eenige vermenging van persoonsverbeelding , de oorspronkelijke ziel des heelals , even als de
Alfadur van het noorden, de eenige ware God, van wien alle dingen, de schepping en de overige goden uitgaan. Dit goddelijke
wezen, dat men zich niet kan voorstellen, waarom het dan ook bij
de Hindoes geen voorwerp van vereering, maar alleen van vrome
en godsdienstige overpeinzing is, is de eerste oorzaak van alle
dingen, de eerste bron van het aanwezen, waartoe alles eenmaal
terugkeert. Het moet niet verward worden met Brahma, een der
bijzondere goden der Hindoes, die slechs een uitvloeisel van
Brahm is, ofschoon beiden in de boeken en spraak der Indiers
dikwijls met elkander verwisseld worden. Om zich met de weweld, een bloot afschijnsel van zijn verheven beeld of zijne scha-
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daw, nadat hij hare schepping ten einde gebragt had, in nadere
betrekking te stellen, schiep de onbegrijpelijke en almagtige God
Brahm de goden der liefde, llfaja genaamd, de moeder des heelals, of van dat gene, wat bestaat, anders ook Bhawani geheeten.
Uit de vereemging dezer beide eerste vvezens , van Brahm als
mannelijk, en Maja als vrouwelijk beginsel, ontsproot het eerst
de goddelijke Drieeenheid of het onafscheidelijke klaverblad der
goden, hetwelk de in zijne drie hoofdkrachten geopenbaarde oorspronkelijke god zelf is, namelijk Brahma, de schepper, Wischnou, de onderhouder en Schiva, de verwoester. Door deze aanhoudend werkzame drieeenheid trad derhalve Brahm uit zijn geheimzinnig oorspronkelijk zij n, te voorschijn en kwam hij in
nadere betrekking tot den mensch ; hij werd voor lien begrijpelijker en zij baden hem aan, terwijl zij deels Brahma, deels
Vischnou en deels Schiva goddelijke eer bewezen en de voorkeur gaven, ofschoon de drie goden oorspronkelijk elkander volkomen gelijk zijn. Van de drie groote indische godsdienstige
secten, welke op deze wijze ontstonden, is die van Brahma langzamerhand verdrongen, zoo dat hem thans in lndie geene tempels meer gewijd zijn, en hij aldaar sedert lang niet meer vereerd is.
Brahma (indisch), de schepper of scheppende god, cell der
leven van de trinzurti of drieenheid, die van Brahm is uitgegaan,
zette terstond na zijne geboorte de door Brahm aangevangen
schepping voort. Eerst riep hij de materie, de elementen, en het
vermogen des geestes en der zinnen te voorschijn; vervolgens
verwekte hij de vier alleen eerwaardige kasten der Indiers, uit
zijn hoofd de Brahnzanen of Branzinen, uit zij e arrnen de Ksch 6trias , uit zijne heupen de Banianen of Waischias en nit zijne
voeten de Schudras: tot de eerste kaste behooren de priestess,
tot de tw cede de krijgslieden, tot de derde de kooplieden, en tot
de vierde de arbeiders en dienstboden. Gelijk Brahma .de wetenschap der wetten" heet, zoo regelde hij ook de natuur naar
het rigtsnoer van eeuwig heerschende instellingen en regelmaat,
en bepaalde, als opperste bestuurder des noodlots, den tijd en den
dour van het aanwezen , leven en flood. In zijne vereering bestolid de oudste godsdienst van Indic, het zoogenaamde B r a hm a ism us; hij zeif openbaarde de vier Veda's of heilige boeken,
waarin de voorschriften dezer godsdienst vervat zijn, die zich
niet tot bloot aestetisehe en zedekundige grondstellingen van de
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voortreffelijkste soort bepalen, maar inzonderheid, met verwerping van alien uiterlijken sehijn, ware inwendige godsdienst vol.>
deren en de leer inhouden, dat de toekomstige zaligheid van deugd
en geloof afhangt. Nadat echter Brahma alles zoo ver voltooid had,
als hem door Brahm was opgedragen, begaf hij zich op weg om
in de oneindige eerste bron van den eenigen god terug te keeren ; eene reis waartoe hij verscheidene honderd billioenen jaren
noodig had. Gednrende deze tijdruimte is de geheele wereld aan
eene op bepaalde tijden terugkomende vernietiging en herstelling onderworpen ; zoo dikwijls de god insluimert, stort zich de
groote verwoesting (Mahaparlo) over het heelal uit, waarvan
alleen de oppergoden verschoond blijven, en zoo dikwijls hij weder ontwaakt verheft rich de op nienw verjougde schepping uit
den Chaos. Het einde der wereld en de onherroepelijke vernietiging zal komen, wanneer Brahma sterft.
Wat zijne gestalte aangaat, zoo wordt Brahma gewoonlijk zittende met vijf
hoofden afgebeeld, maar ook
niet zelden slechts met vier
hoofden. Nevens hem is
7v r
meestal zijne gade Saraswati
geplaatst. Een volksverhaal
deelt mede, dat het vijfde
hoofd hem door Schiva, het
verwoestende lid der indi sche drieeenheid, werd afgebouwen , tot straf voor de
wulpschheid,w aarm edeBrahma in alle oorden der wereld
rondtrok, om zijne ontvlugte
zuster , eene zeer schoone
vrouw, op te zoeken, te welken chide hij met eigen wil een vijfde
hoofd had doers aangroeijen. Want volgens eene andere rnythe
bezat hij aanvankelijk slechts vier hoofden, die hem in staat stelden, om de vier rigtingen van den tijd te overzien: maar ook
van deze vier hoofden werd hem door eenen magtigen reus, met
wien hij screed, het cone afgerukt, hetwelk ten gevolge had, dat
aan den tijd nog slechts Brie rigtingen overbleven, het tegenwoordige, het verledene en het tockomende. Naast zijne stand-
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beelden ziet men dikwijls eenen vogel, Hanse genaamd, de flamingo der Indiers ; op dezen vogel was de god gewoon door de
v% ereld te rijden, wanneer hij op liefdesavonturen uitgmg. Van
de overige dieren is hem voornamelijk de zwaan toegewijd
(Hamsa geheeten). — De beide andere leden der groote indische
drieeenheid heeten Wischnou, de onderhouder, en Schiva, de
verwoester. Ofschoon zij door hunnen schepper Brahm alle drie
met gelijke magt bekleed waren, zoo dat geen hunner grooter
is dan de andere, ging eehter het aanzien van Brahma en Wischnou bij de Indiers grootendeels verloren. Het meest was dit het
geval met den scheppenden Brahma, die in den beginne voor den
hoogsten god gegolden had; men kent hem tegenwoordig naauwelijks ; in zijne plaats is de vreeselijke verwoester Schiva getreden , ofschoon men billijk zoude mogul verwachten, dat het
scheppende beginsel, in die gelukkige hemelstreken, alwaar de
dood zoo veel te sehrikwekkender is, daar hij door de treurige
zielsverhuizing gevolgd wordt, in hoogere achting hadde moeten
gehouden zijn, dan het vernielende. Urn deze in het oog vallende
omkeering te verklaren, schrijft de mythe die toe aan het vloekwaardige van overmoedige beerschzucht. Zij verhaalt, dat Brahma eens het trotsche denkbeeld opgevat had, dat hij grooter en
voornamer w as, dan de beide andere goden ; hieruit was tusscheu
hem en Wischnou zulk een allervreeselijkste strijd ontstaan, dat
de genien begonnen te vreezen, dat daardoor de wereld zou kunnen te gronde gaan, waarom zij dan ook Schiva verzochten, den
twist te beslissen. Deze plaatste zich daarop voor de twistenden
in de gedaante eener oneindige vuurzuil; terwijl hij verklaarde,
dat dien gene de overwinning zijn zoude, die het einde der zuil
zou kunnen bereiken. Eerst nam Wischnou de gedaante van een
wild zwijn aan, en groef als zoodanig in de aarde naar den voet
der vuurzuil; hij groef duizend jaren lang, en in elk oogenblik
twee duizend mijlen dieper, maar vruchteloos. Hij kon het einde
niet vinden en moest door vermoeidheid van het werk afzien.
Brahma daarentegen veranderde rich in eene zwaan, en verhief
zich met zulk eene snelheid in de lucbt, dat hij elk oogenblik vier
duizend mijlen aflegde; en op deze wijze vloog hij honderd duirend jaren lang, om het hoogste punt der vuurzuil te bereiken.
Zijne reusachtige inspanning was eveneens vruchteloos; hij bereikte zijn doel evenmin als Wischnou, doch zijne eerzucht v-erleidde hem om de waarheid te verbergen. Toe') hij uit de boven-
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lucht terug keerde, verzekerde Brahma stoutmoedig, dat hij het
einde wezentlijk bereikt had. Toen trad Schiva toornig nit de
vuurzuil en noemde hem eenen leugenaar. Het gevolg daarvan
was, dat Brahma, tot straf voor zijne verblinding, door de menschen niet meer met den vroegeren eerbied werd aangebeden ;
Wischnou daarentegen bleef wel van straf bevrijd, maar was toch
ook zeer vernederd. — Ook het paradijs van Brama, in het indisch Br ahm alo g a genaamd, houdt men voor kleiner, dan dat
der beide andere leden der Trimurti, waarvan, gelijk de mythe
zegt, een ander vergrijp de oorzaak is. Toen namelijk de schepping voltooid was, sta.!. Brahma een stuk van het heelal, om
daarmede zijn paradijs te vergrooten. Wischnou, de onderhonder, bemerkte den diefstal en bragt de zaak bij den hoogsten god
Brahm aan ; deze stortte daarop den rnisdadiger, te gelijk met
zijne wooing in den afgrond der duisternis, alwaar hij hem millioenen jaren liet versmachten. Naderhand werd Brahma wel
weder in genade aangenomen, doch onder andere hoetedoeningen,
die hem nog opgelegd waren, moest hij het laten geworden, dat
men aan zijn paradijs een even groot stnk afnam, als hij er bij
had vvillen voegen. Daarom kan dit ook niet zoo vele zaligen
bevatten, als de woningen van Wischnou en Schwa ; overigens
is het echter bovenmate prachtig; het ligt het naast aan den
hoogen hemel en verleent een overzigt over het geheele heelal.
De sterveliugen, die Brahma gedurende hun Leven voornamelijk
vereerd hebben, zijn van de zielsverhuizing bevrijd en komen
onmiddellijk in zijn paradijs. — Lassen evenwel, een grondig
navorscher, uit een geheel ander gevoelen nopens het wezen dezer godheid. Hij neemt Brahma in de beteekenis van Godsvrucht,
zoo dat Brahmanen de gorkruchti gen beteekenen zoude, en beweert , dat deze god uit theologische schoolbegrippen ontstaan
en geene eigentlijk door het Dude indische yolk vereerde godheid
geweest is.
Brahmanen, in het indisch B r ah m an a, d. i. zonen van
Brahma, bij de grieksche schrijvers B r a ch m an en, en volgens de fransche schrijfwijze gewoonlijk B raminen, zijn de
godgeleerden der Indiers , wier bestemming is om de godsdienst van Brahma zuiver te bewaren, de Veda's te onderzoeken
en te overpeinzen, en voor de offers en tempeldienst to zorgen.
Zij vormen de hoogste der vier erfelijke kasten (z. Brahma) van
Indie, die door Brahma geschapen werden en daarom alleen voor
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achtenswaardig golden. De overige menschen, ParzY s genaamd,
vorinen geene eigene kaste, en leven in de diepste versmading.
Daar de Brahmanen uit het hoofd van Brahma zijn voortgekomen, hebben de oudste indische wetten geene woorden, krachtig
genoeg om hunne heitigheid en onschendbaarheid naar waarde
nit te drukken, en zij zelven houden zich voor zoo zeer bevoorregt, dat de armste bedelaar onder hen edeler is, dan de grootste
indische koning, en het der dochter dezes armsten bedelaars als
eene onuitwischbare schande zou toegerekend worden, wanneer
zij zich verlaagde om eenen koning te huwen. De vorsten hebben
daarom niet de minste magt over hen; integendeel worden alle
Braminen zonder uitzondering, van het oogenblik hunner geboorte af, als hoogere wezens beschouwd, voor wie zelfs de goden
in den hemel eerbied gevoelen, hoeveel te meer dan de menschen,
die hen op den minsteu wenk gehoorzamen en hen als goddelijk
moeten aanbidden. De Brahmane daarentegen staat boven alle
wetten van den staat; hij mag zich allerlei misdaden veroorloy en, en de hardste straf, die hem in het ergste geval opgelegd
kan worden, is die der eenvoudige verbanning, die zelfs niet door
het verbeurd verklaren zijner goederen mag verzwaard worden.
Zelfs de goederen, die hij zich op eene onregtmatige wijze toegeeigend heeft, mogen hem na de ontdekking niet weder ontnomen
worden ; een koning, die zulk eene inbreuk op het eigendoinsregt
der Brahmanen zou willen beproeven, zou zich in een oogenblikkelijk verderf storten. Het vermoorden van zulk een heilig
mensch is zulk eene ongehoorde misdaad, dat men voor een dergelijk geval, even als bij de Grieken voor den vadermoord, geene
wetten gemaakt heeft. — Er zijn vier afdeelingen van de kaste
der Brahmanen, die volgens de wetten naar hunnen leeftijd bepaald worden. De eerste duurt tot het twaalfde jaar, of tot aan
het einde van het ondervvijs , dal, de jonge Braminen van de
ouderen ontvangen, welk laatste eenen aaiivang neemt, nadat de
knaap door het plegtige aandoen van een koord als werkelijk lid
der kaste in haar is opgenomen ; zij heeten gedurende lien tijd
Brahmatschdri ; ieder hunner krijgt eenen bijzonderen leermeester, die hunne opvoeding van het begin tot het einde op zich
neeint; zij moeten de stiptste gehoorzaamheid bewijzen , en genieten over het geheel eene opvoeding, die geschikt zoude zijii
om hen tot de deugdzaamste menschen te vormen , wanneer de
Braminen over het geheel naar dit doe! streefden. Met het
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twaalfde jaar komen zij in de tweede afdeeling, Grashasta's geheeten ; zij huwen en vestigen zich als hoofden eens huisgezins ;
zij worden deels tempelpriesters (pagodenpriesters), of houden
zich ook als huispriesters met burgerlijke bezigheden onledig, in
zoo verre het met de eer hunner haste bestaanbaar is. Heeft de
Bramin op zijn vijf en veertigste jaar eenen zoon verwekt en
dezen jongeling onder zijne oogen voor het heilige beroep gevormd , dan treedt hij in de derde klasse der Wanaprastha's ;
alsdan trekt hij zich met zijn huisgezin van den omgang met de
wereld terug en wordt een kluizenaar, die meer of minder afgezonderd leeft, en zich in de eenzaamheid eens woods aan de bespiegeling der godheid overgeeft. Die genen eindelijk onder hen,
die zoo gelukkig zijn hun twee en zeventigste levensjaar te bereiken, vormen de vierde afdeeling en bereiken den hoogsten rang
in hunne kaste, voor zoo verre zij namelijk besluiten kunnen, om
eene waardigheid aan te nemen, die de grootste ontberingen en
offers vereischt. Want zij, die in deze klasse getreden zijn, worden wel is waar als volkomene heiligen beschouwd, die men
zelfs niet eens bij hunnen dood betreurt, omdat zij onmiddellijk
in de zaligheid van het paradijs overgaan ; maar zij moeten
ook dezen hoogen graad door moeijelijkheden koopen, die vooral
op zulk eenen hoogen ouderdom de grootste zelfopoffering vorderen. Eenigen, die Jogi's of vromen heeten, leggen zich vrijwillig de grootste martelingen op, die de godsdienstige dweeperij slechts kan uitdenken, om de bewondering van den grooten
hoop tot zich te trekken en to behouden; aan hen verwant
zijn ten tweede de Sanyassi's of de van de wereld afgestorvenen , die niet zoo zeer hunne eer stellen in de marteling
van zich zelven , dan wel in het inwendig dooden der hartstogten. Beide soorten dezer boetelingen moeten even arm zijn als
eene derde soort der vierde afdeeling, de zoogenaamde
sehu's. De twee en zeventig jarige Bramin, die voornemens is
Blukschu to worden, doet vooreerst afstand van zijn eigen vermogen en van al zijne bezittingen , snijdt zich den haarbos af,
ten tceken, dat hij ophoudt priester to zijn, slaat in plaats van
de 'deeding, die hij tot hiertoe gedragen heeft eenen linnen doek
om zijn naakt ligchaam, hangt als toekomstig bed een tijgervel
om zijne schouders en brengt aan den vuurgod Agni de gewone
offerande , die elke godsdienstige en gewigtige daad voorafgaat.
Alsdan wordt hij in de veelvuldige pligten van zijnen nieuwen
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stand onderrigt. Dezen bestaan, behalve uit eene groote me nigte godsdienstige gebruiken daarin, dat hij zijn eenig kleeding stuk, den linnen doek, zelf wascht, zich dagelijks driemaal baadt,
eveneens driemaal daags zijn voorhoofd en de borst met asch van
de heilige koemest bestrijkt en bestendig een koperen vat in de
handen draagt, om de spijzen daarin te bewaren, die hij op zijne
omzwerving door het land moet bedelen, terwijl hij stilzwijgend
de hand uitstrekt, maar geene woorden tot de milddadige harten
des yolks rigt. Het laatste kan zulke menschelijke goden niet
naderen, dan door met gebogen ligchaam op den grond voort te
kruipen, en spreekt met hen slechts in knielende houding en
met de hand voor het gelaat. Sterft echter een uitverkorene van
dezen rang, dan begraaft men zijn lijk zittende in eenen met
rout gevulden kuil, verbrijzelt zijne hersenpan , en verdeelt de
stukken als kostbare reliquien onder die genen, die de begrafenis
bijwonen. Alle vleeschspijzen zijn van het voedsel der Braminen uitgesloten. Voor het overige leven zij in de hoogste
pracht en weelderigheid, inzonderheid de tempelpriesters , die
willekeurig beschikken over de inkomsten, die aan de pagoden
of tempels behooren en troepen van Bajaaren , of jonge en
schoone danseressen houden, die van haar negende jaar of in het
tempelgebouw opgenomen en onderwezen, doch op haar zestiende
jaar, als de eerste frischheid der jeugd begint te verbleeken, weder
ontslagen en door anderen vervangen worden. In het algemeen
bebben de Braminen, gedurende hun gansche leven, geene andere bezigheid, dan dat zij de Veda's of heilige boeken lezen en
verklaren, verscheidene offeranden volbrengen en anderen hij het
offeren behulpzaam zijn, aalmoezen uitdeelen, wanneer zij rijk
zijn, en die ontvangen, als zij niets bezitten. Zij moeten ook de
vorsten als raadgevers en bijzitters in de regtbanken dienen en
als geneesheeren de lijdende menschheid vertroosten. Ook thans
nog staan. de Braminen in Indie in groot aanzien en bekleeden zij
aan de hoven der indische vorsten aanzienlijke posten ; doch er
zijn er ook velen, die in armoede leven en daardoor genoodzaakt
zijn, rich op takken van bestaan toe te leggen, die met hunne oorspronkelijke bestemming in strijd zijn.
Volgens de geloofsbelijdenissen der Braminen worden zij in
acht secten verdeeld. De eerste, die Brahma vereert, is in aantal
de geringste, ofschoon alien aan dezen god hunnen naam ontleen en ; want Brahma is in de eeredienst der Braminen tegenwoor-
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dig bijna geheel vergeten ; zij brengen hem een enkel offer, hetwelk op de volgende wijze pleats heeft. Zij baden zich, trekkers
witte kleederen aan, zingers offergezangen, dragen eenige plaatsen uit de heilige boeken voor en laten door de jongste priesters
den naiddelerwijl uit sandelhout bereiden brandstapel aansteken,
waarna zij kokosolie of gesmolten boter in de vlammen druppelen, en reukwerk met bloemen daarop werpen. De tweede secte
vereert Wischnou , de derde Schiva als den hoogsten god ; de
vierde beschouwt de beide laatstgenoemde goden der drieeenheid
als den. Eene vijfde secte neemt in het geheel geene goden aan;
de zesde vereert wel is waar Schiva onder een zijner bijnamen,
maar verklaart hem echter voor magteloos, en schrijft voor het
grootste deel alles aan het blinde toeval toe. De zevende bidt de
godin Bhawani aan als de hoogste openbaring der eerste godheid, en de achtste heeft zich aan Buddha toegewijd.
Bramarsehi - Land (indisch), het gelnkkigegedeelte van
Indie, het liefelijke rijk, dat men voor het paradijs zoo kunnen
houden , waarin Adam en Eva gewoond hebben, of ten minste
voor de hoofdbron, waaruit de opkweeking en beschaving van
het menschelijk geslacht is uitgegaan. Het heeft zijnen naam
verkregen van de tien oud-vaderlijke B r am en, die bij de schepping der wereld onmiddellijk uit Brahma voortsproten, aldaar geboren werden , en aan de aarde hunne wijze wetten zouden geschonken hebben. Het heilige boek Menu ontstond ten minste
in deze lagchende streken, zoo als het thans voorhanden is. Tot
het geheele rijk behooren ongeveer vijflandschappen, die aan de
beide oevers der Jumana liggen en zich naar den boven-Ganges
uitstrekken, namelijk : Surasena, 1Viatura , Cureschetra, Canyacubja en Matsya, welke landschappen gezamentlijk eenen waren
oceaan van de menigvuldigste schoonheden vormen. Natuur en
verdichting wedijvereii met elkander, de eerste in het verleenen
van elke bekoorlijkheid, de laatste in het schilderen der duizendvoudige , onuitsprekelijke schoonheden, waarmede de heerlijke
dalen en heuvelen dezer goddelijke streken prijken, van de liefelijke windjes, de specerijachtige bloemengeuren, de groene lustboschjes en de van den welluidenden slag der nachtegalen weergalm ende wooden, der door gonzende bijen omgeven bloemkroonen, en der heldere zonnestralen van den blaauwen hemel, die in
eeuwige helderheid over dit prachtige Eden is uitgespannen.
Bramen (indisch), tien oudvaders. Z. Ris chi s.
9
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Brami (indiscb). Z. Saraswati.
Braminen (indisch). Z. Brahman en.
Brok en Sindri (scandinay .), twee in het bewerken der
metalen hoogst ervaren dwergen, die, naar zekere opgave, de
zonen van lwaldr en broeders waren. Op zekeren tijd kwam de
boosaardige Loke bij hen en hield staande, dat zij niet zulke kunstige voorwerpen konden vervaardigen, als de door de Zwartelfen
of andere dwergen gemaakte drie vvonderdingen, nl. het gouden
haar, dat de godin Sif op haar hoofd droeg, de nooit missende
werpspies Gungner, waarmede de koning der goden Odin gewapend was, en het onvergelijkelijke wolkenschip Skidbladner,,
waarin de over regen en zonneschijn gebiedende Ase Freir omzeilde. Brok verzekerde integendeel, dat zijn broeder Sindri zeer
goed in staat was, om dergelijke kostbaarheden voort te brengen ;
en aldus ontstond er eene weddingschap tusschen de beide twistenden , waarbij Loke zijn hoofd te pand zette. Daarop wierp
Sindri eerst de huid van een everzwijn in het vuur zijner smidse,
en beval zijnen broeder om de vlam tot zoo lang met den blaasbalg aan te blazen , tot dat bij zelf terug kwam ; deze deed wat
hem bevolen was. MIddelerwij1 verseheen Loke, in de gedaante
eener paardenvlieg, die den dwerg, welke met den blaasbalg bezig was, in de hand stak , om daardoor den arbeid af te breken
en het werk te verstoren. Maar Brok stood den steek met stand.vastigheid door, de broeder keerde terug en nam het voltooide
kunstwerk uit het your, bestaande in een gouden everzwijn,
Gullinbu7 sti genaamd, hetwelk sneller dan het snelste ros kon
loopen, en welks borstels zulk een helder heht om zich verspreidden, dat men er des daags en des nachts , over land en zee op
rijden kon. Ten tweeden male legde Sindri eene gouden baar in
den smeltoven, met bevel aan zijnen broeder om op dezelfde wijze
te handelen als vroeger. De paardenvlieg herhaalde haren aanval en stale den arbeider met verdubbelde hevigheid in den hals.
Brok verdroeg ook deze smart gelukkig en toen de broeder terug
kwam, was het tweede kleinood gereed, nl. een gouden ring, die
de merkwaardige eigenschap had, dat telkens om den negenden
nacht zich een aantal van acht even groote gouden ringen van
hem losmaakten, waarom men hem den naam van Draupner of
druppelaar gaf. Van de voltooijing des derden werks hing de
eigentlijke beslissing af; daarom vermaande Sindri dan ook zijnen broeder, zieh ditmaal het allerminst in zijnen arbeid te laten
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storen. Toen hij vertrokken was, vertoonde Loke zich ten derden
male in de gedaante eener paardenvlieg orn den blaasbalgtrekker te pijnigen en op eene arglistige wijze het werk der broeders
te doen mislukken. Zij plaatste zich op de wenkbraauw van den
armen Brok en stak hem zoo hevig, dat het bloed hem langs de
oogleden nedergudste en zijn gezigt verduisterde. Onwillekeurig
greep de dwerg in deze verlegenheid met de eene hand naar de
paardenvlieg om haar to verdrijven, maar daarbij liet hij, hetwelk ook het oogmerk van den boosaardigen rustverstoorder geweest was, den blaasbalg in de andere hand stil staan. Wel is
waar slaagde Loke in zijn doel niet geheel en al, maar toch had
de betoovering door dit vergrijp schade geleden. Want toeu Sindri
binnentrad bemerkte hij het voorgevallen ongeluk en zeide tot
Brok: .Wanneer gij door de smart den oogenblik vroeger met
blazon halt opgehouden., zou alles verloren geweest zijn ; thans
is het werk niet volkomen uitgevallen, maar toch bruikbaar."
Bij deze woorden haalde hij uit den vuurgloed eenen hamer,
welks steel zekerlijk niet lang genoeg gemaakt was, maar die toch
drie voortreffelijke eigensehappen bezat : hij trof elk doel, verbrijzelde alles, en keerde steeds in de handers van zijnen bezitter
terug. Aan dit vreeselijke wapen gaf men den naam van Midinen De Asen moesten daarop beslissen, wie de weddingschap gewonnen had ; Freir,, Odin en Thor wapen de regters, die ten
gunste van het kunstvaardige broederpaar uitspraak deden, en
de eerste ontving daarvoor het gouden everzwijn, de tweede den
kostharen ring en de dondergod den hamer ten geschenke, van
welk laatste werktuig men zich het grootste nut beloofde, als de
tijd van den ondergang der wereld zou gekomen zijn. Brok
eischte nu ook, dat Loke, die hem zulke afgrijselijke pijnen veroorzaakt had, de weddingschap met zijn hoofd zou betalen, gelijk
bij de uitspraak bepaald was ; hij verwierp met versmading het
rijke losgeld, dat hem de booswicht aanbood. n Welaan, neem dan
mijn hoofd," riep Loke eindelijk uit, terwijl hij zich ten spoedigste
op zijne voetzolen of schoenen verwijderde, waarmede hij even
gernakkelijk door de lucht en het water kon wandelen, als op den
vasten aardbodem. Thor kwam den dwerg te hulp , zette den
vlugteling na en greep hem, waarop de laatste eindelijk verklaarde, dat hij bereid was om zrch het hoofd te laten afhouwen, wanneer men slechts zijnen hals niet beschadigde, want bij de weddingschap had hij zijnen hals niet mede verwed. Toen bleef den
9
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toornigen Brok niets anders overig, dan eenen sterken riem en
de e!s zijns broeders to grijpen , waarmede hij de roekelooze en
lasterliike lippen van den gevangenen Ase aan elkander hechtte.
Bromios (grieksch). Z. Bacchus.
Brunhilde , B r u n e hilde (noordsch) , eene met boveumenschehjke kracht en stoutmoedigheid begaafde heldenmaagd,
de koningin van Isenland, huwde met den bourgondischen koning
Gunther, die te Worms zijne residentie had. De gehoornde Siegfried moest haar vooraf bedwingen en overwinnen. Vooreerst
verseheen deze voor de maagd om voor zrjrien vriend Gunther
naar hare hand te dingen, waarbij zij hem tot zulke zware tweegevechten uitdaagde, dat de sterke en daarenboven onkwetsbare
held haar slechts met behulp van de tarn- of nevelkap (nevelmantel), die onzigtbaar maakte en de kracht des bezitters zevenvoudig vermenigvuldigde, kon overwinnen. Ten tweede moest
hij de in het bruidsbed tegenstand biedende maagd overweldigen,
nadat koning Gunther in den eersten bruiloftsnacht eene schandelijke nederlaag geleden had, en aan haren gordel opgehangen,
een voorwerp van aller bespotting geworden was. Siegfried ontrukte haar in den volgenden nacht den gevaarlijken gordel,
terwij1 Brunhilde geloofde, dat Gunther zelf de overwinnaar was,
want de eerste was haar onzigtbaar in den nevelmantel genaderd , om haar aan den koninklijken bruidegom onderdanig te
maken , die zich middelerwijl voor de oogen zijner bruid in de
bruidskamer verborgen hield. Ook Siegfried kwam bij dezen
nachtelijken worstelstrijd in gevaar,, om voor de met reuzensterkte begaafde vrouw te bezwijken, en aan denzelfden gordel,
als Gunther, opgehangen te worden ; doch het gelukte hem eindelijk, um zijnen zwakkeren vriend uit de groote verlegenheid te
redden. Brunhilde gaf zich thans argeloos als .bescheidene
maagd" aan den bourgondischen komng over. Maar de list,
waarvan zich de beide mannen te haren opzigte bediend hadden,
werd later ontdekt door den gordel, dien Siegfried veroverd en
aan zijne gernalin Chriemhilde geschonken had. De beleedierde
Brunhilde liet haren overwinnaar door Hagen ombrengen. Het
Nibelungenlied bevat deze sage en den gang der wraak , die
Chriemhilde aan de afschuwelijke moordenaars van haren gemad Dam.
Brynhildur (noordsch), eene der heldinnen en schildmaagden , die men onder den naam van Walkyren kende. De oude
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mythe, die van haar en eenen held, den sterken Sigurd verhaald
wordt, schijnt de oorspronkelijke stof tot de verdichting van het
Nibelungenlied geleverd to hebben. Tot straf, dat zij tegen Odins
wil in den slag overwinning en flood geschonken had, had deze
haar het ambt van Walkyre ontnomen en haar voor het huwelijk bestemd. Door Odins slaapdoorn aangeraakt, lag zij in eenen
tooverslaap, tot dat Sigurd, door zijn edel ros dwars door het
vuur gedragen, dat haren burg omringde, haar pantser losmaakte en daardoor de betoovermg deed ophouden. Daarbij werd
zij op gelijke wijze misleid, als Brunhilde, en deed daarom naderhand Sigurd vermoorden ; Gudrun, diens gemalin, vervangt
in deze overlevering Chriemhilde, terwijl een onheilzwangere
ring, in plants van den verraderlijken gordel, de oorzaak van
vele noodlottige voorvallen werd. Z. Br unhilde.
Bubastis (egyptisch), eene hoogvereerde godin, die onder
de gedaante eener kat voorgesteld en vereerd werd. Met het
oorspronkelijk karakter dezes Biers, dat in de dierendienst van
Egypte als fetisch eene aanmerkelijke plants inneemt, werden
langzamerhand sterre- en natuurkundige begrippen verbonden,
en vooral werd de kat met de maan in betrekking gebragt, Wier
zinnebeeld en teeken zij in het hieroglyphenschrift was. Daar
nu de maan, volgens de denkwijze der Egyptenaren, even als bij
alle volken der oudheid, eenen grooten invloed op de voortteling en de geboorten had, verkreeg Bubastis, eerst slechts de
vergode kat, vervolgens de maangodin, eene hoogere mythische
beteekenis als godin der geboorten en zwangere vrouwen. Van
daar, dat zij door de ouden gewoonlijk met de grieksche godinnen
Artemis en Eileithyia en de romeinsche Diana en Lueina verwisseld wordt. Zij was de dochter van Osiris en Ism, en heeft
dikwijls met de laatste gelijke attributen, hetwelk daaruit verklaard wordt, dat Bubastis in de pantheistische natuur-godsdienst
der Egyptenaren niets anders beteekent, dan de vrouwelijke
zijde der herstellende en zich vernieuwende natuurkracht,
tegenoverstelling met de verwoestende, en overeenkomstig met
de voortbrengende, waarvan de vertegenwoordigers aangaande
het eerste in Typhon en Nephthys , en van het laatste in Osiris
en Isis gevonden werden. Van daar kwam het, dat de benamingen
en bedieningen van Isis en Bubastis, die beiden in nadere betrekking tot de maan stonden en door de zwangeren aangeroepen
werden, in elkander overgingen. De stad Bubastos (Basta)
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was de hoofdplaats van de eeredienst dezer godin, en te gelijk
van die der kat; zij had alwaar eenen prachtigen tempel, waarin
de Egyptenaren jaarlijks bijeen kwamen, om eenen ontzaggelijken , met allerlei vermaken vergezelden optogt te vieren. Te
gelijk met deze hooge veneering behield ook de kat de hulde, die
men haar als dier zelf in haar oorspronkelijk karakter bewezen
had, en in walk opzigt men haar niet alleen in Bubastos, maar
ook in geheel Egypte vereerde. Men stelde haar voor onder bet
beeld caner kat en gaf somtijds aan deze gestalte een menschenhoofd. Men was daarom gewoon om gestorvene kattenmet groote
plegtigheid in de tempels bij te zetten, nadat zij kostelijk gebalsemd waren. De Egyptenaren gaven aan Bubastis eene pleegmoeder,, Bute genaamd, die evenzeer hooge veneering genoot,
vooral in de stad Buto , alwaar haar schoonste tempel en orakel
gevonden ward, walk laatste voor het geloofwaardigste in geheel
Egypte ward gehouden. Aan Bubo was de spitsmuis toegewijd. —
Z. Horns.
Buddha (indisch), in de oude taal van India, het sanskrit,
zoo veal als wi/ze, is de eeretitel van Gautama of Sakya-muni,
d. leeraar nit de familie Sakya, de goddekke stichter eener
indische godsdienst, het Buddhaismus of Budd his mus, dat
ongetwijfeld nit het Bramaismus ontstond, hetwelk langzamerhand ontaard was en eene hervorming behoefde ; ten minste zijn
de grondtrekken dezer godsdienst, hoezeer clan ook in vele dingen van de leer van Brama afwijkende, reeds in de oude Veda's
of heilige boeken der Indiers voorhanden, en hebben beiden de
leer van het wezen der dingen, de onsterfelijkheid der zielen, de
vleeschwording der geesten en de zielsverhuizing gemeen. Nopens het grondidee der leer bestaat evenvvel een groat onderscheid. Het Buddhaismus bock leert in tegenstelling met het
Bramaismus, dat er geen oorspronkelijk, eeuwig, eenig, ongezichapen, altijd scheppend wezen is, overeensternmende met dais
Brahm der Indiers en den Alfaclur der noordsche volken; er
bestaat geen eigentlijke schepper, noch goddelijke schepping; alias wat er is, is door zich zelf; de thans bestaande wereld is nit
het niets ontspoten, tot bet licht geroepen, door eene onbegrijpelijke aaneeuscbakeling van onveranderlijke natuurwetten, die hi t
heelal voortdurend beheerschen en wijzigen. De bestaande Bingen vergaan en warden onophondelij k vernieuwd; dood en w e dergel,no) le maken het gclinl
met, het ontstaan tier wereld
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ontstond ook alle kwaad, en de bevrijding daarvan, of de eeuwige
zaligheid, berust daarop, dat alles in het niet terugkeert. Het
kwade en het goede is het jets en niets ; tusschen beiden bestaat
een eeuwige strijd. Zoo er, zeggen de Buddhaisten, een goddelijke
eeuwige schepper bestond, zou hij ook zijn werk behoeden voor
verwoesting en dood, dan zou alles bestaan en niets vergaan. Het
voegt voor het overige den menschelijken geest niet te onderzoeken , hoe de wezens, die deze uit het ledige ontstane wereld bewonen , ontstaan zijn, noels te overpeinzen waar zij keen gaan,
nodh de wonderbare aaneenschakeling van oorzaak en werking,
die de wereld voortbragt, te doorgronden. Met het oogenblik
van het geboren worden beginnen ook alle levende wezens te vergaan, om wanneer zij vergaan zijn, weder op te stijgen uit hunne
eigene asch. N a eenen langdurigen omloop van verschijningen
in het vleesch en nedergeboorten, geraken alle levende wezens
na millioenen van jaren, wanneer zij onfeilbare geesten en on veranderlijke heiligen (Buddha's of Burchanen) geworden zijn,
aan het door de godsdienst voorgeschreven doel. Zij worden namelijk een eenige Buddha of een ineen gevloeid ik , dat in het
absolute niets wordt opgelost, hetwelk de oorspronkelijke toestand
der wereld was. De op- en nedergaande geesten moeten, om dien
trap van hoogste volmaking en reinheid van ziel te bereiken,
waarop geen vergrijp , geene zonde meer plaats vinden kan, in
de eerste graden, zes in getal, hunner verplanting en loutering
volgens de geboden van Buddha levee en alle zonden verrnijden.
Zij moeten trachten zoo deugdzaam mogelijk te worden, en naarmate van hunne daden vinden zij loon of straf. Het eenige doel
huns levens moet zijn oni alle aardsche zinnelijke aandoeningen
van wil, begeerte, lust en verlangen in zich te dooden, en de lage
hartstogten van zelfzucht en wrack to overwinnen. De stichter
heeft tot algemeen rigtsnoer vijf geboden gegeven : men zal niet
dooden, niet stolen, geene vreemde vrouwen aanraken, niet liegen en zich niet bedwehnen noch door wijn, of opium, noch door
andere sterke dranken. Het verbod om te dooden strekt zich tot
alle levende wezens uit en geldt zoo wel van het grootste dier,
als het kleinste insect. Men kan zich op tienvoudige wijze bezondigen ; er zijn namelijk drie daadzonden, wanneer men tegen de
evengenoemde drie eerste geboden zondigt ; voorts vier woordzonden, w anneer men liegt, twist stookt, zich aan den toorn overgeeft en dwaze dingen 7egt ; en eindelijk drie gedachtenzonden,

136

Buddha.

die hij begaat, welke het goed van zijnen naaste begeert, den
dood van iemand wenscht en aan andere goden gelooft. — De
buddhisten verwerpen de voorschriften der Veda's; zij eten geen
vleesch, rigten hunne gebeden voornamelijk aan hunnen godsdienststichter, den Sramana of kluizenaar Gautama en andere
beroemde leeraars, die de waardigheid van eenen buddha erlangd
hebben, offeren aan hunne goden en ondergoden slechts bloemen
en vruehten, verwerpen alle bloedige offers, en erkennen geene
erfelijkheid van standen of kasten. De priesters kunnen hunne
waardigheid afleggen, of verliezen ; zij scheren zich het hoofd,
blijven ongehuwd en leven dikwijls in kloosters bij elkander,
waardoor zij zich w,ezentlijk van de Brahmanen onderscheiden,
die het huwelijk als eenen heiligen pligt beschouu en.
De wieg van het buddhaismus was in het midden van Indic,
waarin de stichter omtrent zes honderd jaren voor Christus optrad; de eigeutlijke bloeitijd valt omtrent drie of vier eeuwen
later. Van de derde eeuw v. Chr. verspreidde bet zich noordelijk near Tibet en zuidelijk near Ceilon en Java. Omstreeks
Jezus geboorte begonnen de Brahmanen hevige vervo]gingen
tegen de Buddhaisten, en verdrongen hen langzamerhand uit
Indio aan deze zijde der Ganges, met uitzondering van het eiland Ceylon, waar de godsdienst van Buddha nog heden heerscht.
Nog thans kan men den vroegeren hoogen bloei der godsdienst
in het moederland bemerken in de ontzaggelijke tempelruinen ,
die men nog thans in Voor-Inebe aantreft. Inzonderheid bewondert men nog de tempels to Salsette, en de in de nabijheid der
stall Bang, op den weg van Guzurat near Maloa, gelegene vijf
kunstige holen, die den naam van Pantsch pandu dragen, alsrnede eenen reuzentempel op Java. De verbittering der Brahmanen werd voornamelijk veroorzaakt door de leerstelling der
Buddhisten, dat elle menschen gelijk waren en er geene kasten
bestonden, waardoor zij dus van hunne magt en aanzien beroofd
werden en de vrome boven den rijke gesteld werd. De nit Indio
verstooten buddhadienst vatte daarentegen wortel in de naburige landen, vooral in Achter-Indie, Siam, Pegu, Ave en Tonkin; omtrent eene eeuw na Christus kwam zij in China, later in
Japan, bij de Mongolen, Kalmukken en gedeeltelijk in Siberie,
terwijl de onderscheidene vertakkingen, zoo als van zelf spreekt,
near de tijdsomstandigheden en de Nerscheidenheid der menschenstammen steeds vcrschillende vormen aannamen. Buiten
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Ceylon belijden deze godsdienst nog thans geheel Achter-indie,
China, Japan, Tibet, Mongolic, Caschmir, Afghanisten, Beloudchistan en het zuidelijke deel van Perzie ; men schat het getal
der aanhangers op meer dan drie honderd millioen. De pries
ters der buddhaisten zelven matigden zich weldra, even als de
Braminen, den hoogsten rang onder de geloovigen aan , en verhieven zich zelfs boven de vorsten. De laatste patriarchen der
leer woonden in China, alwaar de 33 8te en laatste in 713 na
Chr. stied. Daarop heerschte in China en Mongolie eenen geruimen tijd eene erfelijke groot-priesterlijke waardigheid, Welker bezitter zich ), de geestelijke vorst der wet" noemde, biechtvader des keizers was, en daardoor eene onbeperkte staatkundige
magt verkreeg. In de veertiende eeuw werd de zetel van het
opperhoofd der godsdienst naar Tibet verplaatst en kreeg hij
den naam van Lanza, d. i. priester, sedert de zestiende eeuw lien
van Dalai-Lanza, d. i. zeepriester. De waardigheid van Lama
is evenzeer erfelijk en heeft wel hare staatkundige overmagt verloren, doch behield een magtig, wel ingerigt priesterdom, waarin
later drie groot-lama's, Bogdo-Lama, Dalai-Lama, en de Daira
in Japan, elk in zijn bijzonder rijk onbeperkte magt oefenden ,
even als de pausen in de middeleeuwen. In Mongolic heeten de
priesters lama's, in Japan bonzen , in het rijk der Birmannen
raheinen en in Siam talapoinen.
Wat den oorspronkelij ken stichter Buddha
zelven betreft, men vindt hem in een overoud-indisch standbeeld voorgesteld, waarvan
de afteekening hier gegeven wordt. Zijne
levensgeschiedenis komt kortelijk op bet volgende neder. Hij zou, volgens de overlevering, in het jaar 1029 v. Chr. (volgens anderen vier eeuwen later) geboren zijn. Zijne
ouders waren Ssoddhodana, koning van MAgadha, en diens gemalin Maja , die in eene
noordelijke provincie van Voor-Indie regeerden. Eenigen hielden hem voor eene
uitstrooming van den god Brahma, geroepen om het bramaismus to hervormen ; anderen voor de ))negende" vleeschwording of Avatar van !Fischnon, het middelste lid der indische drieeenheid. Over de geboortc
van Buddha heeft men een mystiek danker versprcid. Gelijk
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het hedendaagsche Lamaismus verhaalt, verliet de tegenwoordige hoogste god Sakya-rnuni, de voor de negende maal in het
vleesch verschenen Wischnou, zijnen verhev en troonzetel DambaTogar in het geestenrijk om het werk der verlossing voort te zetten. Hij nam de gedaante aan van den koning der olifanten
Aradschawardan en daalde neder in Middel-Indie of Magadha,
en koos aldaar Maha Maja, de gemalin des konings , om door
haar geboren te worden ; om in het ligchaam dezer vorstin te geraken trok hij als een schitterende vijfkleurige lichtstraal door
hare vurige oogen, waarop hij in het lustboschje Lomba uit hare
regter armholte als een schoone knaap weder te voorschijn kwam,
die den naam van Buddha ontving. Geesten onigaven hem bij
zijne geboorte en wieschen het kind in het heilige bad, dock het
stond reeds op eigene voeten, mat de wereld in zeven schreden, en
waar zijn voet de aarde aanraakte ontsproot de padmabloem. Toen
hij zeven jaren oud was kreeg hij in alle kunsten en wetenschappen onderrigt, doch overtrof weldra al zijne leermeesters ; reeds
zag iedereen den god in hem, dock de eigentlijke burchanische
heiligheid moest hij nog eerst door zijnen levenswandel op aarde
verkrijgen. Vijf en dertig maagden waakten om hem, ten einde
hem te dienen en in bet bad te zalven, om hem te behoeden als
hij sliep, om hem met zang en dans te vermaken, als hij waakte.
Men noemde hem Arta-Ssidhi. — In schoonheid overtrof hij
ieder mensch en het y olk stroomde naar hem toe om zich in zijnen aanblik te verheugen. Met zeer groote moeite haalde men
hem op zestienjarigen ouderdom over om te huwen , dock ofschoon hij met zijne gemalin goed leefde , werd zijn geest steeds
tot de overpeinzing omtrent bet goddelijke wezen been getrokken. Terwijl hij als koningszoon door alle pracht en heerlijkheid
omgeven was, keerde hij evenwel zijnen geest van alle wereldsche genietingen af, om zich slechts met de rampen van alle
levende wezens bezig te houden. Zijn medelijden werd telkens
smartelijk opgewekt bij de beschouwing der ellende en jammeren der menschheid, en deed hem zijnen rijkdom en luister verachten. Hij bekende, dat de beschouwing der viervoudige ellende,
namelijk de smarten der geboorte, des ouderdoms, der ziekte en
des doods , waaronder de menschheid gebukt ging , alle le y ensvreugde voor hem vernietigde. Toen vatte hij in zijn negen en
twintigste jaar het besluit , om van alle pracht en heerlijkheid,
alsmede van zijne gemalin afq tand te dem en zich aan heilige
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boetedoeningen over te geven. Wel poogde zijne ouders hem van
dit besluit of te brengen en deden al het mogelijke om hem genoegen te doen en hem het leven van eene vrolijke zijde te doen
beschouwen, maar zijn besluit was onwrikbaar. Daar gebeurde
het, dat een der vier groote geestenkoningen hem door de lucht
droeg, hem voor den allerheiligsten tempel van Indie bragt
en tot priester wijdden. Zoo ontvlugtte hij zijn prachtig paleis,
in weerwil van de wachters zijns vaders, en leidde hij aan den
oever der rivier Narandsara , na zijn haar afgeschoren en den
naam van Gautama d. beschermgeest der koeijen , aangenomen te hebben, gedurende zes jaren een vroom kluizenaarsleven,
zijne dagen in onthouding en boetedoeningen slijtende , terw ijl
de koning der apen hem vijgen en wilden honig bragt. Hier verzamelde hij vijf leerlingen om zich. Toen na verloop van zes
jaren de boete voleindigd was, kondigde Gautama zijnen leerlingen aan, dat hij over alle wereldsche verzoekmgen gezegepraald
had. Hij keerde in de wereld terug erg begon zijn geloof te predi-ken, zich als den heilige der heiligen aankondigende. Doch hij
had nog veel tegenstand, zoo wel van vijandige geesten als booze
menschen te overwinnen, ofschoon hij de menschen slechts langzaam en door overtuiging tot zijne heilleer, die der vernietiging,
wilde ov erhalen, en daarmede tot zijn tachtigste jaar voortging.
Toen hij daarop het aardsche hulsel aflegde, verkondigde hij, dat
zijne leer 5000 jaren bestaan zoo, waarna een andere Buddha,
()rider den naam van Maitreja zou verschijnen. Hij deelde de
grondtrekken zijner leer aan zijnen leerling Mahakaja mede en
maakte hem alzoo tot eersten patriarch of heilige van het buddha ismus ; deze koos zich bij zijnen doodweder eenen opvolger, en zoo
volgde er eene reeks van drie en dertig zoodanige patriarchen,
waarvan de vijf laatsten Chinezen waren, daar de acht en twinti gst e, vvegens gemelde vervolgingen, nit Indio naar China vlugten
moest. — Buddha werd ondertusschen door zijne vereerders algemeen als god erkend, en ook zijn uit zijnen mond ontsproten zoon
genoot de eer der goddelijke aanbidding. Weldra werd de leer
in onderscheidene aziatische talen opgeteekend , om haar voor
velerlei vervalschingen te vrijwaren , die daarbij inslopen, en
buitengemeen talrijke uitleggingen werden daarover geschreven.
Dit verhinderde evenwel geenszins de latere scheiding in afwijkende secten. De priestess zelven veroorloofden zich reeds in
igIndic inenig erznim. Zij konden moeljclijk van de oude
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ting der kasten afstand doen en hadden geenen grooten lust om
aalrrioezen te geven , ofschoon Buddha voorgeschreven had , dat
het uitdeelen van milde giften het beste middel was om de hoogste zaligheid te verve erven. Zij schraapten liever zelven door
bedelarij groote rijkdommen bijeen. Het allerminst konden zij
tot het geven dier aalmoes besluiten, die door Buddha als de
hoogste aangeduid was, namelijk om door opoffering van zijn
eigen leven dat van een antler wezen te redden. Tallooze malen
offerde hij zijn leven voor de geringste dieren op, die in gevaar
waren van om te komen ; telkens herkreeg hij echter niet alleen
zijne vorige gedaante, maar zag zich ook meer veredeld en reiner
tot het leven opgewekt, tot belooning voor zulke groote weldaden. Onder vele bewijzen zijner opoffering slechts een voorbeeld.
Op zekeren dag ontmoette hij eenen versmachtenden krokodil,
die door eene overstrooming midden in eene woestijn geslingerd
was; deze was reeds zoo zwak en uitgeput, dat hij niet meer naar
bet water kruipen kon. De medelijdende god erbarmde zich over
bet stervende dier, nam het vijf en twintig voet lange monster
op zijne sterke armen en sleepte het twee dagreizen ver naar de
oevers van de Ganges, alwaar hij het nederzette. Toen hij evenwel bemerkte , dat het nog geene genoegzame kracht bezat , tom
alwaar zich door de jagt op buit voedsel te verschaffen, kwam de
voorbeeldelooze weldoener het daardoor te hulp, dat hij zich zelven den arm afhieuw en den krokodil met het uitstroomende
bloed den Borst, en met het vleesch den honger stilde. Ja ,
Buddha verweerde zich zelfs niet, toen bet nu plotseling v erkwikte en herstelde dier hem zelven greep en in stukken scheurde.
Zoo ver de levensgeschiedenis van Buddha. Zijne leer is de leer
der wereldverachting , de volkomene vernietiging van alle begeerten en hartstogten, en daar deze loutering niet alleen op
aarde volbragt kan vvorden , zijn er boven de aarde nog zes en
twintig hemelen, door welke de zielen zich trapswijze tot volmaaktheid verheffen, en die zich boven den heiligen berg Meru
uitstrekken. In de zes eerste hemelen, de wereld van het verlangen , zijn de geesten nog niet gelouterd van aardsche begeerten en
hartstogten, er heerscht nog zinnelijkheid en liefde, en erarvordt
nog gehuwd. De wereld der rust omvat achttien hemelen, en beet
ook de gekleurde wergild; in de drie ondersten heerscht het vuur
um de zielen te louteren; in de drie volgenden het water, om bet
gevoel der vrcugde of te spoelen ; in de dric volgenden de wind,
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om de onrust weg te waaijen ; in de Brie volgenden lijden de wezens nog aan wisselende gedachten; in den dertiende verdwijnen
alle gedachten en begrippen, tot dat in den achttiende geen gevoel, geene gedachte over gebleven is. De derde, kleurlooze, of
hoogste wereld omvat vier hemelen, waarin geene gedachten en
kleuren meer heerschen, waarin alle begrip van bestaan trapswijze verdwijnt, en waarin de ziel, naar de oplossing van alle zijn
trachtende, eindelijk in volkomene vernietiging opgelost wordt. —
Buddha nu is een der eerste en hoogste geesten, maar onder hem
zijn er vele anderen, zoo goeden als kwamen, waarvan de laatsten
de menschen verleiden, doch eindelijk zullen ondergaan en alleen
strekken om de magt en heerlijkheid van Buddha des te meer te
doen uitkomen. Z. B u d s.
Buds (japansch), de naam van Buddha in Japan, van wien
de mythen aldaar hoofdzakelijk hetzelfde berigten, als de indische van Buddha. De Japanezen nemen ondertusschen behalve
hem eenen hoogsten god en schepper der wereld aan, Amida
genaamd, overeenkomende met Brahm ; voorts ook naast eenen
hel eenen hemel, waarin de zaligen, na bet eindigen der zielsverhuizing, eene eeuwige zaligheid zullen ondervinden, zonder dat
zij in het niets behoeven terug te keeren. Hunne godsdienst onderscheidt zich derhalve wezentlijk van het zuivere buddhalsmus , dat het pantheismus in zijne grootste volkomenheid is, en
van het verspreide Lamaismus, dat uit het eerste is ontsproten.
Z. Buddha.
Burehanen (tibetaansch). Z. Buddha.
Busiris (grieksch-egyptisch), een Koning van Egypte, de
zoon van Neetunus (Poseidon) en eene dochter van Epdphus ,
Lysianassa genaamd, was berucht door zijne wreedheid, daar hij
alle vreemdelingen , die in zijn rijk kwamen, op het altaar van
Zeus offerde. Een hongersnood zou daartoe aanleiding gegeven
hebben. Om aan de plaag een einde te maken, gaf Thrasius ,
een ziener nit Cyprus, den koning den schandelijken raad, om
jaarlijks aan Zeus eenen vreemdeling te offeren Busiris keurde
den voorslag good, maar beval met den raadgever een begin te
maken, daar deze juist een vreemdeliug was. Later werden alien, die geene Egyptenareu w aren , zonder uitzondering, wanneer zij in het land kwamen, aan de goden ten offer gebragt. Bit
zou ook met Hercules gebeuren , toen hij op zijne omzwervingen
in Egypte kwam. Hij liet zich zonder tegenstand grijpen, bin-
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Glen en als offerdier versierd in de hoofdstad rondleiden. Toen hij
evenwel voor het altaar gesleept werd, om werkelijk onder de biji
te vallen , verscheurde de sterke held eensklaps zijne banden en
bragt niet alleen de rondom staande priesters om, maar maakte
zich ook van koning Busiris en diens zoon Amphiclamas meester en bragt hen ant Zeus ten offer. Hercules gebood toen, dat dit
het laatste menschenoffer zijn zou , dat in Egypte geschied was.
Butes (grieksch) , een zoon van Telgon en Zeuxippe , volgens anderen van anderen oorsprong, was onder verscheidene
anderen van dezen naam de beroemdste die aan den togt der
Argonauten deel nam. Toen de helden, bij hunne terugkomst
van Colchis de kust van Beneden-Italie omzeilden , liet hij zich,
in weerwil van de zoete en welluidende toonen der Tier, die Orpheus tot redding van zijne medgezellen voortbragt , door het
toovergezang der Tangs de kust liggende Sirenen verlokken, om
van het schip in zee te springen , en naar Naar heen te zwemmen. — Venus ondertusschen, die Butes beminde, verhinderde
zijn doodelijk voornemen, nam hem uit de golven op, en voerde
hem naar Lilybaeum, alwaar zij hem eenen zoon schonk , die
Eryx heette , en den schepter over het eiland Trinacria, de oude
naam van het eiland Sicilie, verkreeg. De nieuwe vorst stichtte
voor zijne moeder op den top des bergs, die naar hem Eryx beet,
eenen veel bezochten en hoog vereerden tempel, doch vond zijnen flood in een vuistgevecht, waarin hij zich met Hercules wikkeldeu
B.
to (egyptisch), de pleegmoeder van Bubastis en H or u s. (Z. aid.).
Butta (indisch). Z. Bhutt a.
Byzas (grieksch) , een koning van Thracie, de zoon van
Neptunus (Poseidon) en eene dochter van ino , regeerde ten
tijde van den togt der Aryonauten aan de kust der Zwarte zee,
en bouwde het naar hem genoemde Byzantium, het tegenwoordige Konstantinopel. Deze stad is echter eene volkplanting van
Alegara , die, volgens geschiedkundige berigten, omstreeks 656
v. Chr. gesticht werd.

C.
De lezer zoeke de artikelen , die , door de verschillende schrijfwijze van vele namen, op C ontbreken , onder de letter K,
vooral wanneer het grieksche flamer'. betreft.

Cabiren (romeinsch) en Ka be ir en (grieksch), de naam
van verscheidene geheimzinnige goddelijke wezens , wier mystieke
dienst nit het oosten, en wel het naast nit Egypte en Phoenicie,
op de oudste bewoners van Griekenland overging, en zich op verschillende punten , voornamelijk op de eilanden Lemnos, Imbros
en Samathrace ook dan nog staande hield toen de algemeene
grieksche godsdienst met haar stelsel van veelgodendom zich reeds
sedert lang door het geheele land verspreid had. In Klein–Azie
bloeide deze dienst voornamelijk te Pergamus, in Phoenicie te Berytus en in Egypte te Memphis. Vele mysterien en wijdingen
waren met deze dienst verbonden, doch de berigten nopens de
Cabiren zelven zijn bij de ouden seer donker en uiteenloopend.
Men telde er gewoonlijk seven, en met den egyptischen Phtha
acht , want deze werd voor hun stamvader gehouden en met den
griekschen flephaestos (Vulcanus) op dezelfde lijn geplaatst. Daarom heeft een der Cabiren , die hier ne–
yens afgebeeld is , als
eenen tempel
staande in de regterhand eene snort van
aanbeeld en in de linker eenen hamer.
Ook vermeldt eene mythe , dat Hephaestos met K a b e i r a, eene dochter van den
C-.)
zeegod Proteus, de naar hunne moeder
I genoemde Kabeiren verwekt zoude hebben, — eene zwakke herhaling van de
egyptische leer. — De overoude goden
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komen voor als levenwekkende en zegen aanbrengende wezens ,
gelijk zich uit het naauwe verband, waarin zij later met Ceres
en Proserpina gebragt werden, als ook uit hunnen naam laat besluiten. De Atheners vertaalden dien door Anaktes , heerschers
of koningen ; de Romeinen door dei magni et potes, groot e en
snagtige goden, die men te gelijk met de Penates of huisgoden
gewoon was te aanbidden, nadat hunne vereering in Italie was
doorgedrongen. Zoo wel de mysteriendienst, die hunne vereeriug
voortplantte, als ook voornamelijk de oudheid en donkerheid van
hunnen oorsprong maakten hen eerwaardig. In lateren tijd werden de romeinsche keizers somtijds als Cabiren door de vleijerij
op muntcn afgebeeld.
Caecias (grieksch Kaikias), de noordoosten-wind, bragt den
Grieken, even als de
denwindkoude en sneeuw,
ook onweders bagelsteenen. De Atheners
beeldden hem daarom of
met een gestreng gelaat,
een loshangenden vochtigen baard en fladderend
hoofdhaar, eenen wapperenden mantel en eene wan in de handen, waaruit hij bagel neder stort.
Cacus (romeinsch), een zoos van Fulcanus , berucht als
een der vreeselijkste roovers van Italie, leefde ten tijde van Hercules, en hield zich op den aventijnschen heuvel op, die toen nog
met bosschen bedekt was, en naderhand een deel der stad Rome
droeg. In zijne verschrikkelijke gestalte was reuzengrootte met
reuzenkracht vereenigd, hij spuwde vuur en vermoordde alle
naburen en vreemdelingen, die in zijne handen vielen. Boven den
ingang van het hol, waarin hij zijn verblijf hield, eene ijzingwekkende rotskloof met vole akelige hoeken en kronkelgangen,
prijkten de hoofden en beenderen der verslagenen. Een ontzaggelijke steen, dien twintig stieren niet van de plaats konden bewegen, diende hem tot deur. Hij werd eindelijk door Hercules overwonnen. Toen deze namelijk de runderkudden van Geryon door
Italie dreef en het hol voorbij kwam , ontstal Cacus hem eenige
ossen, en dreef die, ten einde den held het spoor bijster te doen
worden , achterwaarts in de grot. Daar Hercules hem evenwel
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verdacht en deswege ondervroeg, loochende hij jets van de gestolene osseu to weteu. Cacus had echter eene zuster , Caw, die uit
liefde tot den vreemdeling haren broeder verried. Volgens een
ander verhaal leidde Hercules de andere koeijen voorbij het hol,
waarop de opgeslotenen begonnen te loeijen en aldus den diefstal
ontdekten. Nu ontstond er tusschen den roover en den beroofde
eene vreeselijke worsteling, waarbij de laatste in het eerst bet
onderspit scheen te zullen delven , want hij werd in het hol gedrongen en opgesloten. Hercules rukte echter met zijne schouders een gedeelte van het rotsgewelf af, bevrijdde zich alzoo nit
den kerker en hernieuwde met verdubbelde kracht het gevecht,
waarbij uitgerukte boomstammen en rotsblokken als wapenen gebruikt werden. Eindelijk versloeg de godenzoon Cacus met zijne
knolls. Uit dankbaarheid voor de bevrijding van dit monster
stichtte de arcadische vorst Evancler,, die zich in Italie had nedergezet , aan Hercules eene goddelijke offerdienst. Ook aan de
verraderlijke Caca wijdde men te Rome eenen tempel, waarin
maagdelijke priesteressen een altijd brandend vuur moesten onderhouden , even als in den tempel van Vesta.
Cadmus (grieksch Kadmos), een zoon van Agenor, koning
van Phoenicie, en Telephassa , werd met zijne broeders Phoenix
en Cilix door zijnen varier afgezonden, om hunne door Jupiter
geschaakte zuster Europa op te zoeken, met last om niet zonder
haar terug te komen. Langer" tijd was al het zoeken van Cadmus
vruchteloos ; hij zette zich daarna met zijne moeder , die hem vergezelde , in Thracie neder. Na haren dood begaf hij zich echter
op weg en ging naar Delphi, om aldaar berigt omtrent het verblijf zijner zuster in te w innen. Het antwoord der godspraak was,
dat hij zich geene verdere moeite om de verlorene moest geven,
maar eene koe volgen zou, die hem zou ontmoeten , en dat hij
op de plaats , waar zij zich vermoeid nederleide, eene stall moest
stichten. Cadmus gehoorzaarnde en trof de koe, die hem den weg
wijzen zou, in Phocis aan; hij volgde haar naar Boeotie, tot dat
het Bier zich op het veld nederleide om uit te rusten. Aan het
einde zijner lange omzwerviug gekomen, besloot de zoon van
Agenor,, om eerst de door de goden gezonden koe aan Minerva
te offeren. Hij zond daarom eenigen zijner gezellen om water te
zoeken. Dozen vonden ook m de nabijheid eene bron, doch zij lag,
zonder dat zij het wisten, in een aan Mars gewijd bosch, dat
niemand mogt betreden , en werd door eenen vreeselijken draak
10
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bewaakt , dien Mars zelf bij Tilphosa verwekt had. Zij boetten
hunne onvoorzigtigheid alien met het leven. De over dit ongeluk

vertoornde Cadmus ging nu zelf naar het bosch en doodde, door
Minerva geholpen , het monster door steenworpen ; hierop brak
hij hem, op raad der godin, de tanden uit en zaaide die in een
stuk bouwgrond. Naauwelijks was dit geschied, of er wiesen geharnaste mannen nit de aarde op, die elkander terstond met de
hevigste woede aangrepen en elkauder ombragten. Slechts vijf
dezer Sp ar t oi, d. i. gezaaiden, bleven in leven, daar zij de wapenen wegwierpen en vrede sloten. Hunne namen waren Echion,
Udaeos , Chthonios , Hyperenor en Peleros. Zij steld.en zich onder het opperbevel van Cadmus en hielpen hem eene volkplanting stichten , die eerst den naam van de stad Cadmus, later dien
van Thebe droeg. Deze nit de aarde ontsprotene mannen (autochtonen) werden voor de stamvaders der Thebanen gehouden en
een aantal der oudste geslachten leidden hunnen oorsprong onmiddellijk van hen af. Mars echter,, vertoornd over het dooden
van zijuen draak , eischte de bestraffing van Cadmus en deze
moest nu den god acht jaren als slaaf dienen. Nadat het hem gelukt was den god te bevredigen , gaf Minerva hem de heersehappij over Thebe, en Mars gaf hem zijne eigene dochter Harmania ten huwelijk. Alle goden van den Olympus verschenen in
persoon op de bruiloft, die op de prachtigste wijze gevierd werd,
en bragteu aan het gelukkige paar geschenken. Ook Vulcanus
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(Hephaestos) was tegenwoordig; het hiuderde hem echter , flat
zulk eene eer bewezen werd aan Harmonia, die toch haar lever'
slechts aan eene ontrouw had te danken, waaraan zijne gemalin
Venus zich met Mars te zijnen opzigte schuldig gemaakt had. Hij
mengde daarom onder de heilaanbrengende in uidsgeschenken een
paar anderen, eenen prachtigen vrouwenmantel en eenen kunstrijken halsband, op welken laatste de met vloek beladene dagen
van Mars waren afgebeeld, en die beiden den bezitter ongelukkig moesten maken. Wel oefenden deze kostbaarheden niet dadelijk haren noodlottigen invloed uit ; maar zij gingen aan de nakomelingen van Harmonia over, geraakten eindelijk in het bezit
van een der laatste afstammelingen van dit rampzalig geslacht,
van Polynices, en verspreidden ook in bet huis van den argivischen ziener Ampkiaraus onuitsprekelijke jammeren (Z. aid. en.
Alcmaeon). Cadmus en Harmonia leefden echter in ongestoorden vrede en kregen vijf kinderen, eenen zoon, Polydorus, en
vier dochters, Anton6e, Ino , Seinele en Agave, wier lotgevallen ten hoogste treurig waren. De eerste werd de moeder van
den beroemden thebaanschenjager Actaeon, die door zijne eigene
honden verscheurd werd, Ino, de stiefmoeder van Prixus en
Helle (Z. A th a m a s) beroofde zich zelve van het Leven; Semele,
de moeder van Bacchus, stierf door de bliksems van Jupiter,
dien zij gedwongen had in al zijnen luister voor haar te versehijnen , en Agave eindelijk verscheurde haren cigen zoon Pentheus,
dien zij voor een wild dier in hare razernij aanzag. Uitvoeriger
zijn hare lotgevallen op hare namen geschilderd. Polydorus daarentegen, haar broeder, erfde later de heerschappij zijns vaders
en verheugde zich in ongestoord geluk, als ook Labditcus , zijn
zoon en derde koning van Thebe; doch met hem hielden de zegeningen der godeu op. De latere nakomelingen van het door Cadmus gestichte vorstenhuis , Laius en Oedipus met zonen en dochters, vielen alien te zamen en afzondeilijk door eene reeks van
aliernoodlottigste toevallen , waarvan de ongelukkige en beklagenswaardige Oedipus de voornaamste oorzaak en spil was. Onder zijnen naam vindt men daarom de gruwelen opgeteld, die
het huis van Cadmus tot eenen dergelijken pool van jammeren
maakten , als het befaamde huis van Tantalus. — Ofschoon alzoo
voor zich zelven met zegeningen overladen , eindigde evenwel de
stamvader Cadmus zijne dagen niet in Thebe. Eene mythe beweert , dat hij in hoogen ouderdom zijn rijk zou verlaten heb10*
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ben, om de smart over het noodlottevergeten , dat zijne dochters
getroffen had; volgens eene andere werd hij door Bacchus uit
Thebe gedreven, omdat hij , evenmin als zijne dochter Agave
en flier zoon Pentheus besluiten konde , om de goddelijkheid van
den jougen Bacchus te erkennen. Genoeg , hij verliet met zijne
gemalin Thebe, begaf zich naar de Encheleten , overmeesterde als
hun aanvoerder de Illyriers, waarmede zij in oorlog waren , en
werd koning der overwonnenen. Als zoodanig kreeg hij bij zijne
vrouw nog eenen zoon, dies hij naar het land Illyricus noemde.
De beide echtgenooten stierven eindelijk gelijktijdig, en werden,
volgens Ovidius, in slangen veranderd. Volgens Pindarus droeg
een met drakes bespannen wagers hen onmiddellijk naar het
Elysium, alwaar Cadmus de eer verkreeg, van met Aeicus, .Rhadamantus en andere brave koningen als regters over de schimmen
te mogen zitten. De Grieken vereeren in hem een der oudste en
beroemdste stamvaders buns yolks. Niet alleenwerd hij voor den
uitvinder van velerlei wapenen en akkergereedschappen gehouden , maar men schreef hem ook de verdienste toe, dat hij bet
eerst het letterschrift, een alphabet van zestien letters, in Griekenland zou gebragt hebben.
Calais (grieksch), een der zonen van den windgod Bore as en
der door hem naar Thracie ontvoerde Orythyia , had even als
zijn broeder Zetes groote purperen vleugels en nam met hem deel
aan den togt der Argonauten. De meest bekende daad, die beide
helden daarbij volbragten, was, dat zij van de tafel des konings
Phineus de afschuwelijke Harpijen verjaagden. Nahuune terugkomst van Colchis werden beide broeders door Hercules omgebragt; hij weet het aan hen, dat de Argonauten hem onderweg
in Mysie, waar hij aan land gegaau was, achtergelaten hadden.
Caichas (grieksch), een beroemd waarzegger,, de zoon van
Thestor uit Mycenae of Megara , bekend door Homerus , die hem
den wijsten vogelwigehelaar noem.t , wiens blik in het verledene,
tegenwoordige en toekomende doordrong. Zelfs de opperbevelhebber Agamemnon moest aan zijne uitspraken gehoorzamen,
daar deze door hem zelfs genoodzaakt werd, om zijne dochter
iphigenia in de haven van Aulis te offeren, toen de grieksche
vloot door tegenwiud belet werd naar Troje te stevenen. Ilij
voorspelde den tienjarigen duur des oorlogs , ontdekte de our zaak van de later in bet leger uitgebroken pest en verkondigde
aan Aeneas, dat hij bestemd was om in Italie een nieuw rijk to
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stichten. Hem zelven was evenwel voorspeld , dat hij sterven zou,
zoodra hij eenen ziener aantrof, Wiens wijsheid grooter was, dan
de zijne. Na het elude van den trojaansehen oorlog gebeurde het
nu, dat hij te Colophon den ziener Mopsus ontmoette, die een
kleinzoon van den blinden Tiresias was. Ten elude hunne kraehten tegen elkander te meten, besloten zij tot de volgende proef.
Beide waarzeggers stonden voor eenen wilden vijgenboom ; Calchas schatte het getal der daaraan zittende vijgen op tien duizend,
waartegen Mopsus beweerde, dat dit getal eene vijg te weinig was.
Bij de telling, waartoe men terstond overging, bleek de waarheid
der bewering van Mopsus en Calehas stierf uit verdriet over zijne
dwaling.
Volgens eene andere vertelling was het voorwerp van den wedstrijd een dragtig zwijn. Calehas , minder seherpzinnig dan zijn
mededinger,, zou niet hebben kunnen raden , hoe veel biggen dit
zwijn werpen zou en welk eene kleur zij zouden hebben.
Calliope (grieksch), de schoon stemmige, de voornaamste
der Muzen en wel de beschermster van het Heldendicht of der
epische diehtkunst. Zij was de oudste der dochters van Zeus en
Mnemosyne. Meestal heeft zij op gedenkteekenen eerie Tier, en
ale de Muze der deftige poezij, nu eens eene
rol perkament , of eenekrijgstuba , dan eens
een NA, asehtafeltje met den schrijfgriffel in de
hand. Met Apollo of, gelijk anderen zeggen , met den thracischen koning Oeager
wend zij moeder van Orpheus, volgens eenigen ook van den zanger Linus. Bij Strymon
kreeg zij Rhesus, bij Apollo Jalemos en
Hymenaeus en bij Achelous de Sirenen.
Callipygos (grieksch) , met de schoone
achterde,elen , een bijnaam van Aphrodite
(Venus), die onder dien naam te Syracuse
eenen tempel had. Aldaar woonden namelijk
twee dochters van eenen landman, die met
\\
\k
\
elkander streden , wie van beiden wel de
IMAM on tumaimm sehoonste billen had. Zij riepen eenen jongeling toi scheidsregter in, die de oudste den prijs toeIN ees en op
deze verliefde; zijn broeder, aan wien hij de zaak vertelde, verliefde
op de jougste en de rijke vader stemde er eindelijk in toe, dat
de beide broeders de boerenmeisjes huwden. Uit dankbaarheid

\
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dezen de beide zusters Venus eenen tempel oprigten , waarin het
standbeeld der godin geplaatst is, met haar gewaad tot boven de
heupen opgeschort. Zulk een standbeeld der godin Aphrodite
Callipygos bevindt zich te Napels, en is wegens zijne uitstekende
schoonbeid beroemd.
Callirrhoe (grieksch); de beroemdste van dezen naam was
de dochter van den riviergod Achel6us , de tweede gemalin van
den ongeiukkigen Alemaeon, W iens dood zij AN e 1 is waar veroorzaakte, maar ook wreekte. Z. A 1 cm a eon en Acarnas. —
Fene andere Callirrhoe was eene maagd te Calydon, die door
Coresus, den priester van Bacchus, innig bemind werd; zij wees
here echter standvastig af, tot dat deze zich aan den god wendde,
die daarop waanzinnigheid en pest in het land deed woeden. Het
daarover gevraagde orakel te Dodona antwoordde, dat Bacchus
alleen verzoend kon worden, wanneer Callirrhoe, of een ander
voor haar geofferd werd. Then zij nu mar het altaar gevoerd
werd, om den dood te ondergaan, offerde Coresus zich voor haar
op; doch zij benam zich bij eene bron , die naar haar genoemd
werd , nit berouw en smart het leven.
C allisto (grieksch), de dochter van den goddeloozen koning
Lye J- on, de schoonste der maagden van Arcadie, was de vriendin
der godin Diana (A r t e'm i s), en ging met deze godin dikwijls op
de jagt. Toen zij eens vermoeid in bet woud uitrustte, bedroog
haar de voor haar in liefde ontbrande .Jupiter, terwijI hij de
gedaante van Diana aangenomen had; zij baarde hierop eenen
zoon, Areas, die eveneens een moedig jager werd. De minnenijd
van Juno (Hera) stortte echter moeder en kind in het verderf.
Zij daalde toornig van den Olympus, greep Callisto bij hare
schoone lokken , slingerde haar tegen den grand en veranderde
haar in eene beerin. Toen zij nu jaren lang in deze gestalte door
het bosch zwierf, geraakte de ongelukkige op zekeren dag in gevaar, van door haren eigenen, thans volwassen zoon doodgeschoten te worden. Jupiter keerde ondertusschen het onheil af; hij
verscheen te regter tijd en plaatste beiden onder de sterren, zoo
dat zij naderhand als groote en kleine beer aan den noordelijken
hemel schitterden. Daar evenwel de toorn van Juno nog niet
bevredigd was, kwam de ijverzuchtige godin nogmaals op de aarde
en bewerkte door haren invloed , dat Oceanus en Tethys aan bet
veranderde paar bet verlof w eigerden om 'leder te dalen en na
bet afluopen der hemelbaan de vermoeide ledert in de golvcn deF:
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oceaans te baden. Van daar komt het, dat beide sterrenbeelden
noon ondergaan.
Calydonische Zwijn (grieksch), een ontzettend monster , dat eenen tijd Lang m de velden van Calydon omzwierf,
eene stad in Aetohe , alwaar koning Oeneus met zijne gemalin
Althaea regeerde. Deze vorst bragt eens bij gelegenheid van den
oogst den goden een plegtig offer, waarbij hij de onvoorzigtigheid
beging, van niet aan Drina (Artemis) te denken. De versmade
godin zond hierop , om zich te wreken, in het land des konings
een vreeselijk dier, dat de gedaante van een wild zwijn, maar den
omvang van den grootsten stier, borstels als pijlen en slagtanden
als de tanden eens olifants had en vuur spuwde. Verwoestend
snelde het door de bezaaide velden,wijnbergen en bosschen, bragt
het vee om en noodzaakte de menschen tot eene overhaaste vlugt.
In dezen nood deed zich Meleager op, een zoon van Oeneus zelven, volgens eene andere mythe van Mars (Ares), maar in alle
geval een 1ijfelijke zoon der koningin Althaea. Om het monster
te dooden besloot hij eene groote drijfjagt te doen houden, en de
heldhaftigste jongelingen van geheel Griekenland uit te noodigen
daaraan deel te nemen, even als zulks door Jason voor den togt
der Argonauten geschied was. Tot prijs der overwinning werd
de huid en de kop van het zwijn bepaald. Er verzamelde zich
een groot aantal helden, onder hen de beide moederlijke ooms
van Meleager Plexippus en Toxeus , zijn brooder Tydeus, de
Dioscuren Castor en Pollux, voorts Peleus, de vader van Achilles, .Eurytion, Ancaens, Ecldon, Jason, Mopsus en eene koene
jagerin, Atalante genaamd. Velen hunner hadden reeds den togt
der Argonauten mede gemaakt , en zochten bij de vroeger verworven lauweren nieuwe te voegen. — Reeds had men het monster gedurende geruimen tijd vervolgd, reeds waren verscheidene
wakkere mannen omgekomen, Peleus op eenen boom gevlugt en
den dood alleen daardoor ontgaan , dat de beide Dioscuren met
blinkende speren naderden, en het dier, dat aan den boom zijne
slagtanden wette , in het digtste van het woud terug joe gen. In
dit oogenblik vloog het de jagerin Atalante voorbij en de maagd
schoot haren bong af; de gevederde pijl trof den vlugteling aan
het oor, en bragt het alzoo de eerste wood toe; want tot hiertoe
had men het snelle en behendige dier, in weervvil van de talrijke
geworpen zwijnsprieten en de afgeschoten pijlen nog niet eens
kunnen ns onden. Meleager roernde daarom de vvonderbare behen-
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digheid der jagtgezellin, waardoor zij den voorrang boven zoo vele
mannen behaalde, terw ijl Ancaeus, door naijver ontvlamd en met
het doel om de maagd te beschamen , grootsprekend uitriep , dat
Diana zelve niet in staat zoo zijn, om het zwijn voor zijnen doodslag te redden. Met deze woorden stormde hij, zijne tweesnijdende
strijdbijl zvvaaijende , op het aansnellende dier los ; voor dat hij
echter zijn wapen kon gebruiken, had hem het moorddadige monster met zijne slagtanden reeds den buik opgescheurd. De jagt
ging nog door vele andere noodlottige toevallen vergezeld. Peleus
doorboorde zelfs in blinde woede zijnen eigen schoonvader Eurytion, daar zijn op het zwijn gemunte stoot miste. Eindelijk gelukte het Meleager het dier te dooden. Hij dreef het beangstigde
umber eene werpspies in den rug, en toen het zich in dolle woede
'mar zijnen vijand omkeerde, stiet hij het eene tweede lans met
zulk eerie kracht door het lijf, dat het stervend ter aarde stortte.
Juichend verdrongen zich de jagtgezellen om het verslagen dier,
doopten hunne wapenen in bet bloed huns grimmigen vijands en
erkenden Meleager voor den overwinnaar. Deze echter nam de
voor hem bestemde tropheen, den kop en de huid van het wilde
zwijn, en schonk die tegen alle verwachting aan de schoone Atalante , bescheiden verklarende , dat de prijs aan de edele maagd
toekwam, omdat zij het geluk gehad had, het dier bet eerst te
wonden. Wel was deze bescheidenheid niet gebeel en al zonder
eigenbelang. Zijn hart was in liefde ontvlamd, en de schoone, die
alien mannen tot hiertoe schuchter ontvlugt was, kon dan ook aan
zulke openbare wijze van innige genegenheid niet langer weer–
stand bieden. Atalante werd zijne Bade en schonk, volgens de
mythe, het leven aan Parthenopaeus , eenen held, zoo dapper als
zijne ouders en bekend door zijne deelneming aan den krijgstogt der
Z even tegen Thebe. — Ondertusschen misgunde men aan de veel
benijde schoone maagd den kostelijken prijs der overwinning. De
beide ooms van Meleager geloofden zich benadeeld en beweerden,
dat hun neef onregtmatig beslist had; daar aan hen, als naaste
bloedverwanten, de door den eigentlijken overwinnaar gevveigerde jagtprijs moest toevallen. Zij ontrukten dan ook terstond aan
Atalante de beide eereteekenen. Meleager daarentegen verdedigde
de zaak zijner beminde, en versloeg in den strijd , die daarover
ontstond, zijne beide afgunstige bloedverwanten; eene daad, waardoor zijne eigene moeder in zulk eenen heftigen toorn ontstak ,
dat zij Karen dierbaren zoon, in een oogenblik van te laat berouw-
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de overijling, op de afschuwelijkste wijze om het leven bragt. Z.
M e 1 e a g e r. De om het verlies van haren gade treurende Atalante wijdde de heroverde zegeteekenen toen aan Diana.
Calypso (grieksch), eene door FIomerus bekende nymph,
volgens hem de dochter van Atlas, volgens ander en van .N ereus,
of van Oceanus , bewoonde op het bekoorlijke boschrijke eiland
Ogygia een prachtig tooverslot, waarin zij den beroemden Odysseus (Ulysses) op zijne omzwervingen gedurende eene reeks van
zeven jaren met de grootste gastvrijheid opnam en onthaalde,
nadat hij door schipbreuk op hare kust geworpen en alleen aan
de ramp ontkomen was. De schoone nymph spaarde geese middelen der verleiding om den geliefden vreemdeling zijn vaderland
te doen vergeten ; te vergeefs beloofde zij hem de onsterfelijkheid
en eene eeuwige jeugd, die zij zelve genoot, wanneer hij besluiten
wilde zijn lot aan het hare duurzaam te verbinden en haar gemaal
te warden. Hare zoete woorden waren vruchteloos ; te midden
van den roes der vreugde en des genots dacht Odysseus alleen
aan zijn vaderland en zijne geliefde gade met zulk een smachtend
verlangen, dat de grootste zwaarmoedigheid zich van hem meester maakte en hij den dood wenschte. Toen bewerkte eindelijk
Minerva, de hemelsche beschermster van den held, dat Mercurius aan Calypso afgezonden werd, met den uitdrukkelijken last
van Jupiter om den treurende niet langer op te houden. Daarop
stond zij Odysseus toe om een schip te bouwen ; hij reisde af,
maar de achtergelatene Calypso verteerde van droefheid.
Camenae (romeinsch), de naam van oud-italiaansche go dinnen , waaronder de nymph Egeria de voornaamste is. De
Romeinen gaven dezen naam dikwijls aan de Muzen. Bij Rome
bevindt zich een aan haar gewijd bosch, waarin koning Numa zich
dikwijls afzonderde om daar ongestoord zijne wetten te kunnen
opstellen en overpeinzen. Hij voerde de dienst der Camenae in.
CanObus (egyptisch), is een der oudste egyptische natuurgoden, eigentlijk Serapis , die in de stad Carfobus of Canopus
onder dezen naam vereerd werd. Hij was de heer van den Nijl,
de beer van leven en flood, de vorst der elementen en alzoo de
schenker van vruchtbaarheid en overvloed. Men stelde hem voor
onder de gedaante eener nijlkruik , een vat met wijden buik en
naauwen hals (als de geheimzinnige, water en vuur bevattende
wereldkelk), waarop men een menschenhoofd, somtijds ook eenen
dierenkop plaatste; ondefaan waren korte pooten aangebragt en
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de geheele kruik was met mythische zinnebeelden en afbeeldingen
van goden versierd. In dergelijke kruiken bewaarden en verzonden de Egyptenaren het
heilige,en wegens zijne voedende kracht beroemde
nijlwater. Er bestaat eene
mythe, volgens welke doze
watergod eenmaal over den
vuurgod zegepraalde,welke
laatste door de Chaldeers
aangebeden werd. Dit kon
evenwel slechts door list geschieden. Toen namelijk
een chaldelsch priester beweerde , dat zijn god de
magtigste was, daar hij alle
andere goden overweldigde
of verteerde , maakte een
egyptisch priester in eenen
met water gevulden cano0
bus een aantal kleine gaatm
jes en stopte de openingen
met was digt. Toen werd
er een vuur aangestoken
de kruik er in geplaatst. Het duurde echter niet lang, of het
was werd door de hitte gesmolten , waarop het water langs het
vat stroomde en het vuur uitbluschte. Daardoor zag zich de
vreemde priester genoodzaakt te erkennen, dat zijn god de zwakste was. — Canobus is ook de stuurman van Menelaus, die in
Egypte door eene slang gebeten en aldaar door Menelaus en Helena begraven werd. De Grieken wilden , dat de stad Canopus
naar hem genoemd was en hij aldaar als god vereerd werd, hetwelk
nergens anders Gan moet toegeschreven worden , dan aan de
zucht der Grieken om in de vreemde godheden hunne eigene terug te vinden , en alles met hunne godenleer of geschiedenis in
verband te brengen.
Capaineus (grieksell), een der zeren helden, die met Adrastus Thebe bestormden; zijne ouders wooden zeer verschillend opgegeven hij was aanvoerder der Argiviers. Hij beroemde zich ,
dat hij de moron zoude beklunmen , hetzij het de goden w ilden of
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niet. Toen hij werkelijk boven op den muur was , werd hij door
den bliksem van Jupiter gedood. Bij het verbranden zijns higchaams stortte zich zijne liefhebbende gade in de vlammen. Volgens anderen werd hij door Aesculapius weder in het leven terug
geroepen.
Cardea (romeinsch), eene godin, onder wier bescherming
de Cardirees of deurhengsels stonden. Zij had de magt om de werkingen der booze geesten op kinderen te verhinderen. Men moet
haar niet verwarren met de jagtlievende Crane of Carna, de godin,
aan wie men de edelste deelen der ingewanden aanbeval, om die
gezond te houden.
Carmenta (romeinsch), of Carmenti s, de godin der heelkunde en der waarzeggerij, eene der oudste godheden van Rome
en reeds vroeg aldaar nit Arcadie overgeplant. Zij was de moeder
van den arcadier Evander, die tot de stichters van Rome behoorde, en wins varier Mercurius was. Zij had haren zoon geraden
zich aan den oever des Tibers neder te zetten en hij stichtte haar
aldaar eenen tempel. Zij behoorde tot de genezende godinnen,
die aan de wateren wonen en door gezegend bronwater genezen ;
zij moest juist door deze eigenschap ook waarzeggende godin zijn,
want heelkunde en waarzeggerij waren in de oude tijden onafscheidelijk verbonden , omdat het geven van geneesmiddelen te
gelijk een vooruitzien der toekomst , eene zekerheid van de genezing was. Zij gaf hare orakelspreuken in korte verzen, waarvan
zij haren naam heeft. Op den oever des Tibers, aan den voet van
den Capitolinischen heuvel, bezat zij eenen tempel.
Cartaphyllus. Z. Wandelende jood.
Carna (grieksch) , z. Cardea; volgens Ovidius de godin
der deurgrendels ; zij was, zegt hij, eene schoone nymph, die in
een bosch aan den Tiber woonde, zich met jagen en visschen bezig hield, en door goden en halfgoden bemind werd. Zij spotte
met en misleidde hare minnaars en lokte hen, onder den schijn
van hun bet genot der liefde te zullen toestaan, in eene spelonk,
waar zij plotseling verdween, en zij lang vruchteloos naar den
uitgang zochten. Eindelijk werd zij door den god Janus, met
zijn dubbel aangezigt, verschalkt, want hij zag haar achter zich
in eene rotsspleet verdwijnen; hij keerde zich om, greep haar en
dwong haar zijne gemahn te worden. Hij maakte haar nit liefde
beschermster der deurgrendels, en bovendien die van kleine kinderen, die zij tegen booze geesten beseherinde.
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Cassandra (grieksch) , ook Alexandra genoemd, eene
beroemde waarzegster te Troje, de dochter van Priamus en
Hecuba, die, volgens Homerus, met de gulden Aphrodite vergeleken kan worden in schoonheid. Zij was de tweelingzuster
van Heraus. Beide kinderen speelden, volgens het verhaal der
mythe, in den voorhof des tempels van Apollo, die nabij Ilium
of Troje stand, en dewijl zij zich aldaar te lang hadden opgehouden om nog naar huis gebragt te worden, bereidde men bun eene
slaapplaats van lauwertakken in den tempel. Toen nu op den
volgenden morgen beide voedsters binnen kwamen , vouden zij
bij de kinderen twee slangen, die, zonder bun leed te doen, hen,
vriendelijk de ooren lekten. Dit wonder bewerkte nog een grooter, want het gehoor der kinderen werd zoo gescherpt, dat zij de
stem der goden konden hooren. Na dien tijd vertoefde Cassandra
gaarne in den tempel van Apollo, die door hare ontluikende
schoonheid verrukt, haar beloofde, haar alle geheimen der profetische kunst te zullen verleenen, als zij hem wederliefde schonk ;
na het ontvangen van de gave der voorspelling, weigerde Cassandra haren eed te houden, hetwelk voor haar de oorzaak van
groot ongeluk werd. Wel kon Apollo haar de verleende zienerskracht niet weder ontnemen, maar hij wreekte zich over het gepleegde bedrog daardoor, dat men haar algemeen voor waanzinnig hield en niemand aan hare voorspellingen zonde geloof
hechten. Te vergeefs verkondigde zij alzoo overluid den ondergang barer vaderstad Troje, van hare ouders en haar geslacht:
zij werd slechts uitgelaachen. Te vergeefs drong zij er op aan ,
dat men bet holle reuzenpaard zou verbranden, in welks buik de
grieksche helden verborgen waren: niemand Wilde naar haar
hooren. Toen nu Troje veroverd was, vlugtte Cassandra uit den
toren, waarin de ongelukkige door hare ouders als eene waanzinnige was opgesloten, in den tempel van Minerva, hopende
aldaar bescherming te vinden. Doch met woeste hand rukte
haar Ajax de Locrier,, de zoon van Oileus , van het standbeeld
der godin , dat zij omv at hield, bij de haren weg, onteerde de
heilige profetes op de plaats zelve , en sleepte haar met op den
rug gebonden hadden naar de andere buit gemaakte trojaansche
slavinnen. De goddelooze griek werd voor deze afschuwelijke
ontheiliging haars tempels door Minerva zwaar gestraft ; zij bewerkte, dat hij op de terugreis schipbreuk iced en in de golven
zijnen dood vond. Z. Ajax. Bij de verdeeling van den behaal-
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den buit viel de ongelukkige Cassandra aan den koning Agamemnon ten deel, dien zij als slavin naar Mycenae volgde, en
wiens treurig lot zij bij zijne aankomst deelde. Zij werden beiden door Clytaemnestra , de gemalin des konings, in het paleis
vermoord. De waarzegster voorspelde ook dezen sluipmoord
met alle bijgaande omstandigheden, zoo wel als de straf, die de
sluipmoordenaars wachtte.
Cassiopda(grieksch),de moeder van Andr om eda(z.ald.).
Naar haar wordt een sterrenbeeld in den melkweg genoemd.
Cassotis (grieksch), eene nymph van den Parnassus, naar
wien de bron bij Delphi genoemd werd, waaruit de Pythia dronk.
Castalia (grieksch), de Muzenbron op den berg Parnassus,
een weinig boven Delphi in Phocis, die, naar men zeide, met de
rivier Cephissus zamenhing en voor eene uitvloeijing van den
onderaardschen Styx gehouden werd. De bron heeft Karen naam
van de nymph Castalia, eene dochter van den riviergod Acheions. Deze, door Apollo bemind wordende en zich door hem vervolgd ziende , stortte zich in deze bron om hem te ontkomen; de
god koos daarop deze plaats tot zijn lievelingsverblijf en schonk
aan het water eene geestvervoering inboezemende kracht, Wie
daarvan dronk ontving de gave der dichtkunst ; zelfs de Pythia
dronk uit deze bron, voor zij den heiligen drievoet te Delphi besteeg om de godspraak te doen hooren. Even als dus Apollo de
castalische god beet, zoo worden ook de Muzen dikwijls Cast aliden of de castalische zusters genoemd. Nog thans wordt de
bron om haar liefelijk en zuiver water druk bezocht.
Castor en Poll u x (grieksch). Z. Dioscure n.
Cecrops (grieksch), de oudste koning van Attica, die om streeks zestien eeuwen v. Chr. nit Sais in Egypte overkwam, den
burg van Athene, naar hem eerst Cecropia, later Acropolis genoemd, stichtte, en de Wilde bewoners met de voordeelen der
aanvankelijke beschaving bekend maakte. De mythe houdt hem
voor een der Autochtonen of nit de aarde geborenen , en geeft hem
daarom eene dubbele gestalte, het bovenlijf dat van eenen man
en het onderlijf van eenen draak, of ook van eene vrouw. Hij was
de eigentlijke stichter van Athene. Onder zijne vreedzame en op
wijze wetten gegronde heerschappij streden Athene (Minerva) en
Poseidon (Neptunus) om het bezit der stad ; de god der zee deed
met zijnen drietand op den burg Cecropia, eene bron opvvellen.
Daarop verscheen Athene en plantte den olijfboom , in het bijzijn
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van Cecrops, dien zij tot getuige deter daad aanriep, toen de goden
den tusschen hen hoiden ontstanen twist wilden beslissen. Daar
de olijf boom voor het land eene groote weldaad was , werd aan
Athene het ongedeelde bezit der stad toegewezen, die naar haar
den naam van Athene ontving.
Celeus (grieksch), een zoon van Pharus en kleinzoon van
Cranaus , was koning -van Eleusis. Hij ontving Ceres op hare
omzwervingen met gastvrijheid, waarom zij uit dankbaarheid
diens jong zoontje Demophoon onsterfelijk wilde maken ; te dien
einde wreef zij hem des nachts met ambrosia in en legde hem in
het vuur om zijn sterfelijk deel te vernietigen; maar toen de moeder haar begluurde en haren zoon door vlammen omringd zag ,
schreeuwde zij luid, waarop Ceres het kind op den grond leide,
zich bekend maakte , en der moeder haar wantrouwen verweet ,
waardoor zij haar kind van de onsterfelijkheid beroofd had. Later
bewees zij aan den tweeden zoon van Celeus, Triptolenzus , deze
weldaad. Celeus zelf en zijne dochters werden priesteressen van
Ceres in den haar opgerigten prachtigen tempel. Z. Cere s.
Centauren (grieksch), woeste en ruwe boschmenschen, die
zich in de gebergten van Thessalie gevestigd hadden; volgens de
oudste mythe woeste, ruige, dikharige bergreuzen van eene wilde
leefwijze en dierlijke begeerten; volgens latere opgaven evenvvel
monsters met dubbele gestalte, van boven als menschen, van onder als paarden gevorm.d , waarom zij niet zelden Hippocentaueon en puardencentauren genoemd worden. Als hun stamvader
wordt opgegev en Centaurus, een zoon van Ixion en ,..Veph'ele, die
uit wolken gevormde, op Juno gelijkende vrouw, welke Jupiter
geschapen had om Ixion te misleiden, die de goddelooze vermetelheid had op de hemelkoningin to verlieven. Het uit deze zeldzame verbinding geboren monster zette zich volgens de jongere
mythe (naar Pindarus) op den eenzamen Pelion in Thessalie neder,, en verwekte door paring met de magnesische merrien, die
in de nabuurschap weidden, de naar hem genoemde wangedrogten van mensch en paard. Hun naam beteekent eigentlijk slierdooder,, waarom men vermoedt, dat zij jagers waren , die zich
vooral met de stierenjagt bezig hielden, die in het paardenrijke
Thessalie het eerst leerden rijden, en den met deze kunst nog
onbekenden Grieken nieuwe, monsterachtige schepselen toesche nen, even als de eerste ruiters aan de wilde bewonens van Amerika. Hoe ech ter ook de mythe nopens hare wanstaltigheid moge
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ontstaan zijn, in den beginne en nog ten tijde van Homerus werden zij nog voor geene paardmenschen gehouden, evenmin als
voor nakomelingen van gemelden hion; men schreef hun zelfs
verschillende vaders toe. Zoo werd bij voorbeeld de wijze Chiron
(Cheiron) voor eenen zoon van Kronos (Saturnus) en de Oceanide
Philyra gehouden, en hij behield deze afstamming, toen de
latere fabel hem de gedaante van een paardmensch gaf. — De
Centauren waren voornamelijk berucht wegens vrouwenroof en
liefde tot den wijn. De laatste maakte hen tot vroegtijdige vereerders van Bacchus; zij vormden een deel van zijn gevolg, en
toen de god uit Indic terugkeerde, spande hij hen somtijds, in
plaats van leeuwen en tijgers, voor zijnen zegewagen. Op de nude
gedenkteekenen ziet men daarom dikwijls in het gevolg van Bacchus mannelijke, zoo wel als vrouwelijke Centauren afgebeeld,
gelijk dan ook de voorstelling hunner zonderlinge en buitengewone vormen een geliefkoosd voorwerp der beeldende kunst bij
de Grieken en Romeinen was. De woeste zinnelijke lusten van dit
wade geslacht veroorzaakten echter zijne geheele uitroeijing.Door
twee vreeselijke gevechten, trier tooneelen de kunst op veelvoudige wijze afmaalde, en waarin zij zich vrijwillig stortten, werden
de Centauren trapswijze omgebragt. Zij vielen deels onder de

pijlen van den door hen aangetasten Hercules, deels in den strijd,
dien zij op de bruiloft van Pirith'Ous met de Lapithen begonnen
hadden. Eene nadere beschrijving dier voorvallen behoort op
Here ule s en Theseus; want de laatste besliste den strijd der
Lapithen, nadat hij de partij van Pirithous gekozen had. Het
overschot der Centauren ontkwam, volgens eene andere mythe,
op de eilanden der Sirenen, alwaar zij, betooverd door haar gerang, alien tot den laatste toe , van hunger omkwainen.
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Z. Hekatoncheiren.
Cephalus (grieksch Kephalos), een zoon van Mercurius
(Hermes) en Herse, eene attische koningsdochter, dikwijls verwisseld met eenen tweeden Cephalus , den zoon van Delon , koning van Phocis , en Diomede , de dochter van Xuthus , beleefde
volgens Ovidius, die beider geschiedenis in elkander heeft gevlochten , bela-ngwelckende lotgevallen. Vooreerst ontvoerde hem
op zekeren tijd de blijde , met rozenvingeren prijkende godin Aurora (Eos) , ofschoon Cephalus met de schoone Procris, eene
dochter van den attischen koning Erechtheus , gehuwd was, en
zijne gade hartstog KOVAALS
HEOS
telijk beminde. Het
KV, 0(
was daarom ook
■Ve4P'
niet te verwonde,i
ren, dat hij zich in
de armen der godin
niet zeer gelukkig
gevoelde,maarnaar
de verlorene sterfelijke terug verlangde. Slechts met weerzin ontsloeg hem eindtlijk
Aurora, met de waarschuwende voorspelling, dat hij van deze
scheiding berouw zou hebben. Van twijfel vervuld of Procris wel
zoo veel liefde verdiende, naderde de terugkeerende Cephalus
zijne gemalin onder eene vermomde gedaante om haar op de proef
te stellen. Het gelukte hem inderdaad , haar te misleiden, te
treffen, en haren hardnekkigen tegenstand door het geschenk van
een schitterend tooisel te overwinnen. Zoodra hare ontrouw
blijkbaar was, wierp de echtgenoot het masker af, de beschaamde Procris nam de vlugt en begaf zich naar den koning Minos
op Creta, die haar eervol °imam, en door twee kostbare geschenken naar hare liefde dong , namelijk eene nooit missende werpspies , en eenen jagthond, Laelaps genaamd , die alle wild kon
inhalers. Ondertusschen verzoende Cephalus zich weder met zijne
gemalin; hij bekende , dat hij onregt gedaan had, daar hij zijne
vrouw in eene verzoeking had gebragt, die noodzakelijk de krachten van elke vrouw moest te boven gaan. Procris keerde dus
terug en de echtgenooten leidden nu eenen geruimen tijd een
gelukkig levee. Cephalus, toeverust met de geschenken van
Minos, die zijne gade aan hem had overgelaten , ging vlijtig op
de jagt. Nu gebeurde het, dat hij in de schaduw der bosschen
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uitrustende, dikwijls on) verkoeling zuchtte en met cone smachteude stem aura, aura riep, waarmede hij den koelen suizenden
wind bedoelde ; dit werd echter door valsche vrienden valsch uitgelegd en aan zijne vrouw overgebragt , die daardoor een ijver zuchtig wantrouwen begon to koesteren. In de meening, dat de
liefde van Cephalus voor Aurora nog niet was uitgedoofd, sloop
zij op zekeren dag haren echtgenoot na , en werkelijk hoorde zij ,
achter digte takken verborgen, dat de vermoeide wederom den
verkoelenden luchtstroom aanriep, om hem de gloeijende wangen
to streelen ; zij geloofde , dat hij den naam van Aurora, of dien
eener bekoorlijke boschnymph uitsprak en slaakte smartelijke
zuchten. De argelooze jager slingerde terstond zijne onfeilbare
werpspies in het donkere bosch, in de meening, dathij een verborgen wild gehoord had. Doorboord zonk Procris ter aarde en bad
met stervende stem haren toegesnelden Bade, dat hij hare liefde
niet zou vergeten , en hare gehate mededingster , die hij aangegeroepen had, niet in hare plaats zou stencil. Het was to last,
dat Cephalus haar van hare noodlottige dwaling overtuigde ; zij
stierf aan de doodelijke wond, haren gemaal in diepe droefheid
achterlatende. Om den storm in zijn gemoed to , verliet
Cephalus zijn vaderland om krijgsavouturen op to zoeken. De
mythe meldt, dat hij den koning AinphitrYo in zijne oorlogen
bijstond en van hem uit dankbaarheid het eiland Cephalonia ten
gesehenke kreeg, alwaar hij den grand leide van het vorstelijke
huis van Odysseus (Ulysses). — Volgens een ander verhaalwerd
Cephalus om den gepleegden moord door de regtbank van den
Areopagus tot eeuwige verbanning uit Athene veroordeeld.
Cepheus (grieksch), een zoon van den egyptischen koning
Belus, die naderhand koning in Aethiopie en varier van Andromeda werd ; hij was de gemaal van Cassiop-ea. Z. An d r o in.e'd a.
Cerberus (grieksch), de helhond, verwekt door Typhon met
de slang Echidna; het was eon afgrijselijk monster, dat de poorten der hel bewaakte en op de overzijde van den Styx lag, alwaar
Charon de schimmen uit zijne boot aan wal zette, die hij bij het
birmenkomen streelde, maar wanneer zij er weder uit wilden,
greep en verslond. Voor zijn geblaf sidderde de hel, en wanneer
hij zich van de honderd keteuen, waaraan hij vastgebonden lag,
losgerukt had, dan konden zelfs de Furien hem niet temmen. Gewoonlijk geeft men hem drie koppen, die in plaats van met haar,
met honderd slangen bedekt zijn ; eenige dichtors goven hem be-
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halve het slangenhaar, ook eenen drakenstaart, nu eens vijftig,
dan eens honderd koppen, eenen giftigen adem en een doodelijk
speeksel. Slechts weinigen gelukte het dit monster te overwinnen, en den terugweg gelukkig te volbrengen : Orpheus temde
hem door de toonen zijner tier; anderen bedienden zich van den
slaapverwekkenden tooverstaf van Mercurius, en Hercules eindelijk van zijne sterkte ; want deze moest Cerberus op de bovenwereld brengen, om hem aan Eurystheus te toonen. Z. daarvan
Hercules.
Ceres (romeinsch) en Demeter of D e o (grieksch) , de
dochter van Saturnus (Kronos) en Rhea (Ops), zuster van Jupiter (Zeus), was de godin van den landbouw en der vruchtbaarheid
in het algemeen, alsinede die der burgerlijke orde en wetten, waarvan de landbouw den eersten grondslag uitmaakte, toen de menschen hunne wilde omzwervende leefwijze lieten varen en zich
vaste woonplaatsen begonnen te v erkiezen. Na hare geboorte
decide zij het lot barer broeders , dat is, zij werd door haren varier Saturnus verslonden , doch insgelijks door Jupiter gered.
Z. Saturnus. Zij schonk naderhand aan Jupiter , die haar beminde , eene dochter, Proserpina (Persephone) genaamd , die de
vreugde harer ouders uitmaakte, doch voor hare liefhebbende
moeder de oorzaak van groote droefheid werd ; want zoo als de
beroemde mythe u de roof van Proserpina" berigt , had de vader,,
zonder voorweten van Ceres, de heerlijk opwassende dochter aan
zijuen somberen broeder Pluto (Hades) tot gemalin beloofd. Het
geliefkoosde verblijf van moeder en kind was het vruchtbare en
gezegende eiland Sicilie. Toen nu de bekoorlijke maagd op ze keren dag in de nabuurschap der stall Enna, met de dochters van
Oceanus op het bloemrijke veld rondhuppelde, bloemenkransen
van zwaardlelien en hyacinthen wond, en zich bukte om de liefelijke narcis te grijpen, die zij nog nooit gezien had, opende zich
plotseling de aarde, en verscheen de god der schimmen, Pluto,
op eenen gouden, met vier zwarte paarden bespannen wagen gezeten ; deze greep de schooue maagd en ontvoerde haar naar zijn
rijk, in weerwil van haren wanhopigen tegenstand. De aarde
sloot zich spoorloos achter haar en wel met zulk eene snelheid,
dat de ontvoerde naauw elijks den tijd had, om de goden te hulp
te roepen. Haar angstgeschrei werd echter door niemand gehoord dan door Hecate en Helios. Zoo dra de moeder hare geliefde dochter miste, rukte zij in vvanhopige smart haar hoofdsie-
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raad af, hulde zich in eenen donkeren sluijer, ontstak fakkels aan
den gloeijenden Etna en zocht, spijs en drank en het bad versmadende, negen dagen en nachten lang over de geheele aarde
haar verloren kind. Toen ontmoette de troostelooze godin Hecate, die haar wel zeggen kon, dat zij het hulpgeroep der ontvoerde gehoord had, maar de plaats, werwaarts zij gebragt was,
Diet kon opgeven. De beide godinnen begaven zich nu gezamentlijk naar den alzienden zonnegod (Helios), en deze ontdekte haar
op haar aanhoudend smeeken, wat er gebeurd was, alsmede het
akelige verblijf der geroofde, in welks duisternis de moeder niet
vermogt door te dringen. Door toorn en droefheid buiten zich
zelven, sprak de wanhopige moeder over de aarde den vloek der
onvruchtbaarheid uit, ontvlugtte het gezelschap der overige goden op den Olympus, en begaf zich in de gedaante eener arme, hoogbejaarde vrouw, onbekend 'mar de steden en bloeijende velden
der menschen. Zoo kwam zij ook in Eleusis, waar destijds Celeus
heerschte. In diepe treurigheid zette zij zich op eenen aan den
weg liggenden steep, in de schaduw van eenen olijfboom, bij de
Parthenisehe hongerende en dorstende en aan de goden en
menschen wanhopende, neder. Korten tijd daarna kwainen 's konings dochters met blinkende kruiken om versch water te putten
en bemerkten de oude, arm gekleede vrouw. De vier meisjes bestormden haar met vragen over hare afkomst, haren naam en
het does harer rein; Ceres antwoordde beseheiden , dat zij Deo
heette, van Creta kwam, en zich als huishoudster, of kinderoppaster wilde verhuren. Callidice , de oudste der meisjes, sprak
haar troostwoorden toe en beloofde haar bij hare moeder Metanira aan te dringen , dat deze haar tot oppaster van den haar
eerst op rijperen leeftijd jonggeboren zoon Demophoon in dienst
zou nemen. Weldra keerden de meisjes terug en voerden de
wachtende oude naar de bron. Toen nu de godin den drempel
van het paleis betrad, vervulde zij de poort tot aan de zoldering
met eenen goddelijken glans en de koningin, van angst verbleekende, noodigde haar uit om te gaan zitten. Zij wilde zich echter
uiet op den kunstig bewerkten zetel nederzetten , maar bleef in
ootmoedige houding met nedergeslagen oogen staan, tot dat haar
de dienstmaagd Jambe den getimmerden stoel bragt, waarop de
godin zich met een omsluijerd gelaat nederzette. Zij bleef echter
zwijgen van droefheid en smart, tot dat het eindelijk Jambe gelukte, oin door allerlei potsen de treurende godin aan het lagchen
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te brengen en hare droefheid te verdrijven. Zij wees echter den
met wijn gevuldeu beker of en begeerde, in plaats daarvan, slechts
eenen gerstendrank. De hartelijkheid, waarmede men hear ontving en onthaalde , noopte haar om langer te blijven, ofschoon
zij zich niet bekend gemaakt had, en om den post van opvoedster
des jongsten kinds op zich te nemen. Uit dankbaarheid stortte
zij over 's konings land en huis de rijkste zegeningen nit, maar
middelerwijl iced het overige deel der aarde aan misgewas en
hongersnood, terwijl de bezorgde goden de verborgene godin, die
alleen hulp kon verschaffen, overal te vergeefs zochten, de aarde
verdorde, en geen zaadkorrel, geene korenaar de onophoudelijke
zorg des landmans beloonde. Jupiter eater haar geheim verblijf
opgespoord hebbende en vreezende, dat de geheele aarde zoude
omkomen, zond, om den toorn der beleedigde te stillen, de snelle
Iris naar Eleusis, om haar uit te noodigen naar den Olympus
terug te keeren; loch de van wraak gloeijende godin versmaadde
alle verzoeken der goden en verklaarde aan de vriendelijke hoodschapster, dat zij niet eer zou terugkeeren, en de aarde niet eer
vruchten zou dragen , dan nadat zij met eigene oogen hare geliefde dochter aanschouwd had. Te vergeefs waren ook de beden
der gezamentlijke goden, die hierop voor haar verschenen. In
deze verlegenheid moest Jupiter besluiten om Mercurius (Hermes) naar de onderwereld to zenden, ten einde Pluto door vleijende woorden over to halen om zijne gemalin wederom het licht
der zaligen to doers genieten. Mercurius vond den god der onderwereld in zijn paleis, op kussens naast Proserpina rustende;
en daar Pluto het niet waagde zich tegen den wil der vereenigde goden to verzetten, gaf hij zijner gemalin verlof om naar
hare moeder terug to keeren ; maar listig spoorde hij haar aan
om voor haar vertrek met hem eenen granaatappel to eten, waaraan zij gaarue voldeed, omdat zij niet wist, dat zij door het genieten deter onderaardsche vruclit your altijd aan het schimmenrijk gebonden bled. Toon liet Pluto den gouden wagen inspannen , spande de onsterfelijke rossen daarvoor en beval
Mercurius met Proserpina weg to rijden. Weldra kwamen zij in
Eleusis, alwaar de van vreugde bijua waanzinnige moeder hare
dochter na zulk eerie lange scheiding juichend omarmde, en terstood in hare blijdschap den vloek over de aarde ophief, waardoor alles weder in vrolijke lentepracht groeide en bloeide.
Dew ij1 eater Proserpina in de onderwereld eenige granaatkor-
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rels genuttigd had , was zij voor altijd aan deze gebonden , zoo
dat Jupiter, orn de verzoening volkornen en duurzaam te maken,
bepaalde, dat de dochter een gedeelte des jaars in den Hades en
den overigen tijd bij hare moeder op den Olympus zoude doorbrengen. Alle partijen waren met deze schikking tevreden ;
Proserpina vertoefde van nu of aan twee derde deelen des jaars
bij hare moeder, en het andere derde deel in de ouderwereld bij
Pluto ; de vruchtbaarheid der aarde rigtte zich naar deze wet ; de
natuur houdt zoo lang haren winterslaap, tot dat de gemalin van
den koning der schimmen op de bovenwereld terugkeert. — Ceres verliet evenwel Eleusis niet, zonder het gastvrije huis van
Celeus te beloonen. Nadat zij in haar oogmerk, orn diens zoontje
Demophoon de onsterfelijkheid te geven, door de onvoorzigtig held der moeder gestoord was (z. C el e u s), koos zij thans diens
tweeden zoon Triptolemus tot haren gunsteling ; zij leerde hem
niet slechts het gebruik van den ploeg, maar schonk hem ook het
zaad der tarwe, en eenen met gevleugelde draken bespannen
luchtwagen, waarmede
hij over de oppervlakte
der aarde zweefde orn
de vruchtrijke zaadkorrels nit te strooijen.
zien hier de godin
nevens hem , eene rol
der wet in hare hand
houdende. Want zij
geleidde haren vriend
overal en beschermde
,
hem voor de onbe.
.*) ✓
^.
*:— Orl"
Oar
schaafde stammen
hunne woeste
hoofden , die van alle
orde en wet eenen afkeer hadden. Zoo veranderde Ceres eenmaal den koning Lyncus
van Scat thie in eenen lynx of losch, omd at deze den in zijn land gekomen zaaijer des nachts heimelijk wilde ombrengen, t en eindezich
zelven den roem der nieuw, e uitvinding te verzekeren. homers
had zij toen reeds besloten orn voor Triptolemus de onsterfelijkheid en alzoo goddelijke hulde to vervver ven, hetwelk haar gelukte,
vooral in haren eerstcn tempel, then zij den koning en de koningin
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van Eleusis beval te barer eere te bouwen. Eveneens werd ook
Carnarbon, de koning der Geten, die eenen draak voor den wagen van Triptolemus doodle, daarvoor tot straf door Demeter
als slang onder de sterren geplaatst. — Toen Triptolemus na
veelvoudige in dienst van Demeter ondernomen reizen bij zijnen
varier terug keerde, wilde Celeus, nit vrees van door hem onttroond te zullen worden, zijnen zoon dooden, loch de godin
dwong hem om van zijn land afstand te doen ten behoeve van
zijnen zoon , die onder bescherming van Ceres aldaar de e le usinische mysterien stichtte, hetwelk een der voornaamste
feesten van Griekenland was, dat met de bacchusdienst verbonden en van vele geheimen godsdienstige gebruiken vergezeld,
voornamelijk door de Atheners gevierd werd. Er bestonden groote
en kleine E le usin ie n: de laatsten werden gevierd in februarij;
de groote, of negendaagsche hadden plaats in september,, en bij
deze gelegenheid hielden de bewoners van Attica bijzoudere feestspelen , waarbij een krans van gerstaren de prijs der overwinning uitmaakte Op dit groote feest volgde bij hen een tweede,
dat niet minder beroemd is, en den naam van Th esm o ph or ie n,
of feestdagen der wet droeg. Het werd gevierd in october, en
diende ter verheerlijking der wetten , wier uitvinding en vestiging aan Ceres werd toegeschreven, alzoo de op regt en orde gegronde volksbeschaving door het overgaan der wilde stammen
tot een akkerbouwend Leven en eene geregelde maatschappij
het eerst van haar uitgingen ; zelfs de instellingen des huiselijken
'evens, van bet huwelijk en der familie bragt men gaarne met
deze godin in verband, om aan de maatschappelijke inrigtingen
eene soort van godsdienstige wijding te geven ; gehuwde onbesprokene en zedige vrouwen uit iedere gemeente waren gewoon
op de groote feesten eenen plegtigen omgang te houden, en de
overgeleverde tafelen der wet op het hoofd rond te dragen. In
Attica werd vooral Ceres als de nweder-aarde, de schenkster
van vruchtbaarheid en zegen, de beschermster van orde en wet
en des huiselijken levens vereerd, hooger dan door de Spartanen , bij wien Apollo en Diana den voorrang bekleedden. Het
haar door de Romeinen gewijde feest, de Cere al i en (oogstfeesten), vierde men in de lente en den herfst door offeranden ,
ridderspelen , koorgezangen , vrolijke gastmalen en allerlei ten
toon spreiding van pracht. — Genoeg, Ceres verspreidde, voor
haren terugkeer in den hemel, den zegen van den akkerbouw
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over de geheele aarde; want behalve den kouing Celeus, wien
zij hare voorschriften achterliet , bezocht zij nog verscheidene
andere vorsten , en onder hen Eumolpus, wien zij met de regelen parer geheimzinnige dienst bekend maakte, en die haar hielp
om hare feesten in te voeren en de mysterien haar aanzijn to
geven. Door Jasion, den uitvinder des landbouws op Creta, aan
wiens zijde zij zich op een driemaal beploegd braakland aan eene
heilige sluimering overeaf, schonk zij, volgens eenigen, het leven aan den god des rijkdoms, Plutus. Zij zag zich tevens genoodzaakt om somtijds zoo wel belooningen als straffen te geven.
Eene vrouw, Melissa (bij) genaamd, bewaarde de geheimen der
godin met zulk eene standvastigheid, dat zij zich hover door andere vrouwen in stukken liet scheuren, dan die to bekennen ; de
dankbare Ceres deed daarom uit haar ligchaam de eerste bijen
geboren worden , die aan de wereld de weldaad van den honig
bragten. Op gelijke wijze schonk zij den milesischen Landman Pandareus de bekwaamheid, om zoo veel to eten als hij
slechts wilde, zonder dat hij daarvan eenige hindernis ondervond.
Daarentegen strafte zij Erysichton , den zoon des thessalischen
konings Thriiipas , in haren toorn met eenen onverzadelijken
wolfshonger,, omdat hij het gewaagd had eenen eik in een haar
gewijd bosch om to houwen, waaronder de Dryilden gewoon
waren to dansen. Zij zelve ging naar het schijnt met een goed
voorbeeld voor; want gelijk de mythe verhaalt , had zij eens in
het bijzijn aller gasten het ongeluk van den schouder van Pelops
op to eten, die door zijnen goddeloozen vader Tantalus geslagt
en aan de goden opgedischt was , om hunne alwetendheid te beproeven. Zij herstelde echter de daardoor veroorzaakte schade,
door den jongeling , lien Jupiter in het leven terug geroepen
had, in plants van den verlorenen, eenen ivoren schouder te geven. — Voor het overige sprak zij in overouden tijd nog eens
voor de tweede maal den vioek der onvruchtbaarheld over de
aarde uit. Om namelijk de bestendige vervolgingen van den op
haar verliefden Neptunus to ontgaan, nam zij de gedaante eener
merrie aan ; de zeegod liet ondertusschen niet af, veranderde
zich in eenen hengst en vervvekte bij haar het beroemde snelle
ros Anon. Uit verdriet over eene nakomelingschap, die zoo
weiuig op de moeder geleek, verborg Ceres zich eenen tijd lang
zorgvuldig in eene arcadische grot, alwaar zij slechts door den
veldgod Pan toevallig ontdekt werd, toen hij op zijno jagt in
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de nabijheid der grot kwam. Zij liet zich evenwel ditmaal gemakkelijker dan vroeger tevreden stellen. Jupiter zond de Parcen af,, die de beleedigde naar den Olympus terug voerden. —
Even als Neptunus, zegt de mytholoog Hirt, naar het karakter
van Jupiter, zoo is ook Ceres naar dat van Juno gevormd. Zij
heeft dezelfde verhevene gestalte, hetzelfde uiterlijke eener bedaagde vrouw, doch daarbij iets zachters, dan de koningin des
hemels. Haar oog is minder geopend
en haar blik zachtzinniger, haar voorhoofd lager en in plaats van door den
hoogen diadeem, is haar hoofdhaar door
eenen arenkrans of eenen blooten band
omgeven. De vouwenharer tunica vallen regtlijnig op de voeten neder ; deze
eenvoudigheid wordt slechts afgebroken door het korle opperkleed , dat
in sierlijke plooijen nederhangt. Haar
mantel hangt achter over den rug en
verbergt niets van haar gelaat. Meer
ingehuld en met gesluijerd achterhoofd
komt zij in beelden voor, waar zij aan
Triptolemus de aren toereikt. Hare
attributen of gewone kenteekenen zijn
de schepter, de aren met de mankop,
die zij deels in de hand houdt, deels
in eenen kraus gevlocht en om het hoofd,
draagt; voorts een wagen , gewoonlijk met gevleugelde draken
bespannen, cone bij hare mysterien gebruik wordende mand, en
tot hare nachtelijke omzwervingen een brandende fakkel. Als
offergeschenken bragt men haar de voor het koorn zoo nadeelige
zwijnen, alsmede runderen, vruchten, honig, meede en honigraten. Daarenboven waren niet alleen alle vruchtboomen aan haar
gewijd, maar ook de pijnboom, de olmboom, de hyacinth en
ook de mankop.
Ceyx (grieksch), de zoon van Hesperus (Lucifer) en de
nymph Philijnis, koning van Trachin in Phocis, en een groot gustvriend van Hercules; hij was gehuwd met Halcyone. Z. II a 1cy on e.
Chaos (grieksch), oorspronkelijk de mimic, die alles omvat , de ledige onmetelijke ruimte ; later, de verwarde, vorme-
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looze massa, waaruit de wereld, zoo wel de goden , als ook
hemel, lucht , aarde en zee en alle bewoners trapswijze gevormd
werden. Ovidius noemt dit het oorspronkelijke element, dat alle
dingen in zich bevatte, eenen ruwen ongeregelden klomp, waarin
alles vijandig door elkander lag en elkander bestreed, tot dat
door de scheiding der elementen daaruit de orde werd geboren.
Volgens HesiOdus verwekte de Chaos uit zich zelven Erebus en
den Nacht, en dezen verwekten wederom met elkander den
Aether en den Dag.
Chariten en Chari tinn en (grieksch). Z. Gr a tie n.
Charon (grieksch en romeinsch) , de veerman der onderwereld, een grijze dienaar van Pluto, eeu soon van Erebus en
den Nacht; volgens Virgilius van eene leelijke en schrikwekkende
gestalte. Hij lag bestendig met eene kaan aan den oever des
waters, dat het schimmenrijk van alle zijden omringde, ten einde
de zielen der afgestorvenen, die hem door Mercurius (Hermes)
toegevoerd werden, op te nemen, en over den .Sty x, Cocytus en
Acheron naar de overzijde te roeijen, opdat zij door de poorten
der hel, die door Cerberus hewaakt werden, in het eigentlijke
doodenrijk zouden kunnen geraken. Tot loon van dezen arbeid
ontving hij van elke schim eene kleine munt,obolus genaamd, die
men daarom elken afgestorvene gewoonlijk onder de tong leide
en mede gaf. Overigens mogt Charon slechts die zielen overvoeren, wier ligchamen op de aarde begraven waren; de onbegravenen moesten, gelijk de sibylle van Cumae bij Virgilius zegt, eene
eeuw lang langs de oevers van den Styx omzwerven, of ten minste zoo lang vvachten, tot dat de eene of andere liefderijke hand
hunne ligchamen begraven had. Daarom haastte zich dan ook
Antigone om haren broeder met opoffering van haar eigen leven
een graf te bereiden. Evenmin mogt de norsche veerman lev enden overzetten, indien hij daartoe geene volmagt van de goden
verkregen had; een gouden tak, lien men Charon moest toonen,
diende tot of verving de plaats van geleibrief. Toen daarom Hercules, bij eene zijner reizen in de onderwereld, zonder zulk een
teeken werd overgezet, moest de veerman dit met een jaar gevangeuschap boeten. — Men beeldt hem of als een norsch oud
man, met eenen ruwen baard en armelijke kleeding.
Charybdis (grieksch). Z. S c y II a.
Chelone (grieksch), eene nymph, de eenige onder de godheden, die bij de bruiloft van Jupiter ontbrak, ja, zelfs daarmede
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spotte. Mercurius stortte daarom haar aan eene rivier gebouwd
huis in den vloed en veranderde haar zelve in eene schildpad.
Cheiron (grieksch). Z. Chiron.
Chelidonis (grieksch), de ongelukkige zuster van Ae€lon,
- d on en Procne.
die in eene zwaluw veranderd werd. Z. A 6
Chimaera (grieksch), een fabelachtig monster, geboren van
Typhon en Echidna, opgevoed door den lycischen koning Amisodttrus , had, volgens Homerus, het voorlijf van eenen leeuw,
het middeldeel van eene geit en het achterlijf van eenen drank,
terwijl ontzettende vuurvlammen uit zijnen muil kwamen. Volgens Hesiodus had het drie koppen en wel die der genoemde drie
dieren. Dit afschuwelijke ondier hield zich in eene rotsspleet van
het gebergte Cragus op en verwoestte de velden van Lycie, toen
Bellerophon derwaarts kwam en van Job-iltes den gevaarlijken
last kreeg, om het monster te dooden. Het gelukte hem met hulp
van Minerva. Z. Bellerophon.
ChiOne (grieksch) , de dochter van Boreas en Orithyia ,
moeder van E umolpus , lien zij Neptunus baarde, maar nit
schaamte in zee wierp. Z. E u molpu s. Eene andere Chione
werd door Diana doorschoten, omdat zij zich voor schooner dan
deze godin hield.
Chiron (grieksch Cheiron), volgens Pindarus een zoon van
Saturnus (Kronos) en de oceanide PhiCyra , de beroemdste onder de centauren, Diet woest gelijk dezen, maar uitstekende door
wijsheid en volgens Homerus de ,,regtvaardigste" onder zijne
stamgenooten. Hij bewoonde een hol op den berg Pelion in
Thessalie en was gehuwd met Chariclo, eene dochter van Apollo,
die hem eenen zoon Car ystus en verscheidene dochters, Ocyrrh6e, M elanippe, E ndds en anderen baarde; want naar de oudste mythe bezat hij evenmin als de overige Centauren de gestalte
van een paardmensch , die men hem nader toeschreef. Door
Apollo en Diana zelven onderwezen, had hij eenen grooten schat
van wijsheid verkregen in de gymnastic, de jagt , de heelkunde,
de waarzeggerij en de muzijk , waarin hij zelfs eenen wedstrijd
met Apollo vvagen kon. De wijze en edele , dappere en kunstvaardige Chiron was daardoor bijzonder geschikt om jonge helden op te voeden en te vormen , waarom hij op den Pelion ook
velen der voornaamste helden der oudheid opkweekte. Zoo vertrouwde hem Apollo zijnen eigen zoon Aesculapius , om door
hem in de genees- en heelkunde onderwezen te worden ; verder
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werd hij de pleegvader van den als kind in zijne spelonk geredden Jason, en eindelijk ook de leermeester van den jongen
Achilles, lien hij, volgens oude afbeeldingen, na hem met ster-

kende kruiden en het merg der wouddieren gevoed to hebben,
ook in de artsenijkunde en het snarenspel onderrigtte. Daarenboven worden als zijne leerlingen genoernd: Teldmon, Peleus,
Theseus, Nestor, Meleager, Ulysses, Machrion, Castor en
Pollux, zelfs Aeneas en v ele anderen. Daar Peleus zijn kleinzoon was, kan het geene verwondering baren, dat hij voor hem
eene bijzondere zorg droeg ; hij redde hem eenmaal het leven ,
hielp hem de zeenymph Thetis tot gemalin winnen, en schonk
hem op de bruiloft de ontzaggelijke esschenlans, die naderhand
in het bezit van zijnen achterkleinzoon Achilles overging. Wij
zien derhalve, dat deze wijze en de goden eerende woudmensch,
zoo als Pindarus hem aanduidt, in de oudheid eene langdurige
en veel omvattende rol speelde. Ook zijn dood was gewigtig, omdat daardoor eene in het rijk der goden ontstane zwarigheid uit
den weg geruimd werd. Zeus had namelijk gezworen, dat de aan
den Caucasus vast gesmede Prometheus niet eer van zijne oneindige kwalen zou bevrijd worden, dan wanneer een ander° god
zich bereid verklaarde om in zijne plaats de ondcrwereld to gaan
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bewonen. Zulk een plaatsvervanger werd eindelijk in den godenzoon Chiron gevonden, die wel is waar onsterfelijk was, maar
het ongeluk had eene ongeneeslijke wond te ontvangen. Hij werd
in den strijd, (lien Hercules met de vlugtende Centauren voerde,
bij ongeluk door eenen vergiftigden pijl in de knie getroffen,
toen hij op de kampplaats verscheen om vrede te stichten. Met
bezorgdheid droeg de held hem zelf op zijn leper en verbond hem
de knie met de door Chiron aangewezen kruiden ; maar alles was
te vergeefs. De smarten , die hij aanhoudend leed, en waaraan
zelfs de flood geen einde kon waken, waren zoo hevig, dat hij
Zeus door Hercules deed smeeken hem zijne onsterfelijkheid te
ontnemen, en met Prometheus van lot te verwisselen. De hemelkoning stond dit toe, en zoo werd Prometheus onsterfelijk, terwiji Chiron in den duisteren Hades nederdaalde.
Chloris (grieksch), de gemalin van Zephyrus, de godin der
bloemen, de Flora der Romeinen. — Ook de dochter van Niobe,
die met Amyclas alleen over bleef, toen alle kinderen van Niobe
door Apollo en Diana gedood vverden ; zij werd echter van
schrik zoo bleck, dat men haar Chloris in plaats van Meliboea
noemde.
Chorsi (slavisch) , een afgod der oude 'Moscovieten , welks
afschuwelijke gestalte veel van eenen sate(
had. Hij had eene menschelijke gestalte met
eenen hondekop ; zijne handen waren van
klaauwen voorzien en de voeten geleken op
boks- of pa ardenpooten. Zijne magt werd aangeduid door eenen schepter en zijne goddelijke
vereering door het op het voetstuk des beelds
vlammende offervnur.
Chriemhild (noordsch), de gemalin
van den gehoornden Siegfried en zijne wreckster,, nadat de edele held door Hagen op de
laaghartigste wijze was omgebragt. Zij ver v ult in het Nibelungen-lied de voornaamste
vrouwelijke rol. Ten einde aan hare wrack te
kunnen voldoen, huwde zij met koning Etzel,
dien men voor koning Attila houdt. Z. S i e gfried.
Chrysftor (grieksch), de zoon van Poseidon (Neptunns) en
Medusa, ontstond uit haar blood, toen Perseus haar den kop
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afgeslagen had. Met Callirrhoe verwekte hij Geryon. Chrysaor
is ook de bijnaam van verscheidene goden.
Chrys6is (grieksch), de dochter van Chryses, heet eigentlijk Astynome. Z. Achilles. — Zij is ook eene der vijftig dochters van Thespius, en moeder van Onesippus.
Chryses (grieksch), de vader van Chrysiiis en Achilles. —
Onder verscheidene anderen van dezen naam behoort ook de zoon
van Agamemnon en Chrysiis, dien zij voor eenen zoon van
Apollo uitgaf, daar Agamemnon langen tijd van haar afwezig
geweest was; hij hielp zijne halve broeders Orestes en Pyteicles
bij den moord van den koning Thoas.
Chrysippus (grieksch), de zoon van Pelops en de nymph
Axioche of Danais , werd wegens zijne schoonheid door La/us
bij de nemeische spelen geroofd, doch door Pelops bevrijd. Op
aanstoken zijner stiefmoeder Hippodanzia werd hij door Atreus
en Thyestes gedood.
Chrysomallus (grieksch), de door Neptunus (Poseidon)
verwekte ram met de gouden yacht, die de Argonauten uit Colchis haalden. Z. A th4 ma s en P hr ix us.
Chrysothemis (grieksch) ; de bekendste van dezen naam
was de zuster van Electra en Orestes, eene dochter van koning
Aganzemnon. Haar karakter wordt door Sophocles in zijne
..Electra" geschilderd.
Cilix (grieksch), een zoon van Agenor en broeder van Cadmus. Z. Europa en Agbnor.
Cimoyok (litthausch), een god der velden, dien de vroegste bewoners der Oostzee-kusten als een
der wijze en goede goden vereerden, welke,
zoo als men geloofde, in de vlierbosschen
leefden. Op zulke beschaduwde plaatsen
stelde men daarom meestal de af beeldingen van Cimoyok , bestaande uit bijeengevoegde brokken van eenen boomstam, die
geen enkel spoor van kunst of bedrevenheid
verrieden.
Cinyras (grieksch), een heros uit Cyprus, de eerste opperpriester van Venus op
dit door hem beheerschte eiland, was de gemaal van Cenchreis , bij wie hij de schoone
Myrrha VerIN ekte. Z. Adonis.
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Circe (grieksch K irk e) , eene dochter van den Zonnegod
(Helios) en de Oceanide Perseis , de zuster van Aeetes, koning
van Colchis , en even als haar geheele geslacht in de tooverkunst
zeer bedreven. Zij woonde op het eiland Aeaca, aan de zuidwestkust van Italie gelegen, werwaarts haar varier haar op zijnen
zonnewagen gebragt had. Een dal aldaar herschiep zij door hare
tooverkracht tot een verrukkend oord en bouwde op deze bekoorlijke plaats , die een waar paradijs was , een van goud en
edelsteenen schitterend paleis, dat door getemde leeuwen en
wolven rondom bewaakt werd. Zij zelve, van eene uitstekend
schoone gestalte, hield zich met weven bezig, begeleidde dezen
arbeid met hare goddelijk schoone stem , en liet zich door goudlokkige, onsterfelijke nymphen bedienen. De vreemdelingen, die
haar toovergebied naderden , werden door haar met bedriegelijke vriendelijkheid onthaald, maar weldra door de met zekere
kruiden gemengde spijzen en door den slag eener tooverroede
in allerlei wilde dieren veranderd. Toen Odysseus (Ulysses) op
haar eiland geland was, zond hij Eurylochus met een deel der
manschap uit , om de streek te onderzoekeu. In het paleis van
Circe, die hen vriendelijk onthaalde, werden alien gezamentlijk
in zwijnen veranderd; slechts Eurylochus ontvlugtte. Odysseus
trok daarop zelf op om zijn yolk te bevrijden. Onderweg verscheen hem Mercurius (Hermes) , die hem de plant Molly gat
waardoor hij zich tegen de tooverkracht van Circe kon beschnt ten. Hare spijzen en dranken , die zij den vriendelijk ontvangen
held aanbood, bleven vruchteloos, en nu snelde hij met het zwaard
op haar toe, alsof hij haar dooden wilde, en dwong haar met
eenen heiligen eed te zweren, dat zij hem geen kwaad zoude doen
en zijne gezellen bevrijden zou. Daarop bleef hij een geheel jaar
bij haar en verwekte bij haar twee zonen, Agrius en Latinus.
In weerwil van bare liefde verlangde de zwerver naar zijn geliefd vaderland, en zij schonk hem eindelijk hare hulp om terug
te keeren. Z. Ulysses.
Clio (grieksch Klei o) , de deftige Muze der Geschiedenis,
die de daden der verledene tijden opteekent, eene dochter van
Jupiter (Zeus) en Mnemosyne. Zij zit bier op eenen antieken
zetel, in een schoon rijk geplooid gewaad gekleed, met eenen
groenen lauwerkrans om het hoofd en als gewoonlijk eene halfgeopende perkamenten boekrol in de linkerhand dragende. Zij
werd, volgens zekere mytbe , tot straf daarvoor, dat zij met de
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liefde van Aphrodite (Venus) voor Adonis gespot had, verliefd
op zekeren Pierus, wien
zij ook Hyacinthus baarde. Z. Mu z en.
Clotho (grieksch) ,
de oudste der drie Parcen of schikgodinnen, die
bij het spinnen van den
levensdraad het spinrokken vastbield. Z. P a rc en.
Clym6ne (grielisch),
de beroemdste van dezen
naam was de dochter
van Oceanus en Thetis,
de gemalin van den titan
Jap'etus en de moeder
van Prometheus, Atlas
en .E pimetheus.—Voorts
de moeder der dappere Atalante , eene dochter van Mi-nyas ; — de moeder van den ougelukkigen Phaethon, eene dochter van Oceanus; — eene dochter van Creteus, en kleindochter
van Minos, die door haren vader aan Nauplius overgegeven
werd, om haar in een vreemd land te voeren, maar door hem gehuwd en moeder van Palamedes en Oeax werd ; — eindelijk ook
eene gezellin van Helena, die te gelijk met haar geroofd werd.
Clymenus (grieksch), de zoon van Schoeneus en Caeneus
koning in Arcadie, gemaal van Epicaste, vader van idas, Treragrus en Harpalyce, verliefde op zijne eigene dochter en onteerde
haar, gaf haar daarop aan Alastor tot vrouw, maar ontroofde
haar weder. Uit wrack vermoordde Harpolyce haren eigen zoon
of haren jongsten broeder, en zette hem haren vader tot maal voor,
waarop deze zich verhing, terwijl zij zelve door de goden in eenen
vogel veranderd werd. — Er zijn nog anderen van dezen naam.
Clytaemnestra (grieksch), de dochter van den spartaanschen koning Tyndiireus en der schoone , door Zeus beminde
Leda, stiefzuster van Helena. De zuster der beide Diosciiren
(Castor en Pollux). Zij was de gemalin van Agamemnon, en schonk
hem onderscheidene kinderen , als Iphigema , Electra, Chrysoth-emis en eenen zoon Orestes, maar het eerst gelukkige huwelijk
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had een zeer noodlottig einde. Clytaemnestra wikkelde zich in
het afgrijselijke noodlot, dat over het huis van haren gemaal en
den stain der Tantatiden uitgesproken was. Terwijl haar gemaal
Agamemnon aan het hoofd van het grieksche leger naar Troje
trok, werd in de haven van Aulis hare oudste dochter op het
altaar van Diana geslagt. Z. Agamemno n. Van den daardoor
in het hart der moeder ontstoken wrok maakte Aegisthus, een
neef des huizes, gebruik om haar te verleiden en de familiewraak
te voltrekken, waarop deze reeds lang peinsde. Z. Atreus,
Aegisthus. Beiden leefden met elkander in misdadigen omgang, tot dat na verloop van Lien jaren de zegevierende koning
terugkeerde, maar terstond daarop , te gelijk met de ongelukkige
Cassandra, door zijne gemalin vermoord werd. Daarop regeerde
zij, aan de zijde van haren verleider, zoo lang over het rijk van
Mycenae en Argos (zeven jaren), tot dat Orestes tot jongeling
was opgewassen , want hem had zijne zuster Electra, zoo dra zij
van de afgrijselijke misdaad kennis gekregen had, door eenen
getrouwen dienaar in het geheim bij den koning Strophius, haren
oom. te Phocis, in veiligheid gebragt. Met eenen zoon des laatsten,
Pylades genaamd, keerde dan eindelijk, zoo als onder Orestes
verhaald wordt, de wreker van den aan den vader gepleegden
moord naar Mycenae terug, alwaar de in droefheid verzonken
Electra verlangend op hem wachtte. Het bevel van Apollo te
Delphi luidde, dat Orestes zijne moeder en den boosaardigen
Aegisthus met list overvallen en dooden moest. De beide naauw
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door vriendschap verbondeu jougelingen gehoorzaamden. Eerie
oude afbeelding stelt het tooneel der dubbele wrack voor. Hoe
Orestes daarop, wegens de schuld van den moedermoord, door
de afschuwelijke Furien (Erinnyen) over de wijde aarde vervolgd
en door de goden zelven verzoend werd, schildert ons Aeschylus
in het slot zijner »Oresteia ," een uit drie deelen bestaand treurspel, waarin de laatste misdaden der Tantaliden met afschuwelijke kleuren afgemaald worden. De dichters Sophocles en Euripides stellen merle in twee stukken , beiden Electra genaamd ,
deze daad van Orestes voor, waarmede de nude vloek over het
hods ophield. Pylades huwde later Electra, en de vriendschap
van hem en Orestes werd tot een spreekwoord.
Cneph of Cnup hi s (egyptisch), de wereldschepper en een
goede genius, dien de Egyptenaren van Thebais in den lateren
tijd als den eenigen god, die werkelijk onsterfelijk was, beschouwden. Oorspronkelijk was hij waarschijnlijk niets anders dan de
vergode slang, waaraan later mystische denkbeelden verbonden
werden. Zijne zinnebeelden waren het ei, omdat hij uit zijnen mond
het wereldeivoortgebragt
had, waaruit eerst de god
Phtha en vervolgens alle
dingen ontstonden, en de
tot eenen ring gevormde
slang, als teeken, dat hij
s
eeuwig was. Gewoonlijk
stelt men hem voor ou der
menschelijke gedaante ,
met eenalskruisgevorm\I
den sleutel in dehand,terwij1 zijn hoofd als tooisel
met slangen bedekt is. Op
L:t /„ \-q,
/
egyptische gedenkteekeL'C
1
men vindt men hem oak
!
I
i
als eene gekromde slang
afgebeeld , die tusschen
haren kop en stuart een
ei vasthoudt.
Cnidia (grieksch) , een bijnaam van de Venus van Cnidus
of Knidos in Curie. Zij had aldaar verseheidene tempels; in eenen
dezer bey ond zich het door geheel Azie bewonderde standbeeld
12
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der godin, dat Praxitoles uit marmer vervaardigd had, een der
grootste meesterstukken van beeldhouvvkunst, dat, gelijk
verhaalt, de bithynische koning Nicomedes te vergeefs trachtte
te koopen, ofschoon hij aanbood de ontzaggelijke schulden der
Cnidiers daarvoor te betalen.
Cnuphis (egyptisch). Z. Cn eph.
Coaxtitli (mexicaansch), een afgodsbeeld, dat wel uit de
oudheden van Mexico is overgebleven, maar nopens welks beteekenis men in het onzekere is. Het stelt
eenen zittenden , zwaar gebaarden man
voor met gesloten oogen, die in zij ne plompe
banden eenen klomp houdt, waarin men
een brood meent te herkennen indien dit
juist is, zou men Coaxtitli voor de voed,
sel gevende aarde kunnen houden.
Cocalus (grieksch). Z. D a ed a I us.
Coeytus (grieksch Kokytos), de in.
de onderwereld vloeijende stroom des
mers, een arm van den nog meer bekenden Styx , die bet schimmenrijk negen
maal omgeeft, was een slijkerig water ,
waarover Charon met zijne kaan de zielen
\'''332
der afgestorvenen voerde. Hij stort zich
met den Pyrephlegeton in den Acheron.
Virgilius zegt echter juist het
'" ‘;\'‘.
om gekeerd e.
Cohana Forsch (aziatisch),eenevernietigende,straf'
fende, verderf aanbrengende
godheid des doods bij de lamaische Tartaren, en de door hen
meest gevreesde god. Hij werd
,;:tr ao‘,15w
2'
dan ook zoo verschrikkelijk
mogelijk voorgesteld. Men gaf
x
hem vooreerst een nit doods-hoofden zamen gesteld
_ . , ,.r„_,44a
tooisel ; vervolgens drie oogen,
_
die in het verledene, het
woordige en de toekomst 'noes°— ^ _ ; voorts acht handen

179

Coelus.—Coronis.

met verschrikkelijke wapenen , in de eene mede een doodshoofd
en eindelijk een over Borst en onderlijf afhangend snoer van lauter doodshoofden. Zijn afschuwelijk hoofd is door eenen vurigen
glans omgeven, waarin insgelijks een doodshoofd te zien is. Men
gelooft, dat hij niet alleen zelf, even als vele andere verwoestende geesten in vuurvlammen leeft en ademt, maar ook alien,
die hem nabij komen, door het vuur verteert.
Coelus (romeinsch), z. Uranus (grieksch).
Comaetho (grieksch). Z. Pter el -a us.
Concordia (romeinsch), de godin der Eendragt, bezat to
Rome verscheidene tempels , vooral dien op het Forum onder
het Kapitool, dien men tot in de laatste tijden poogde te behouden. De stichter diens prachtigen tempels was de dictator Camillus, die daartoe bij eenen gevaarlijken opstand de gelofte deed.
De Eendragt als godin stelde men voor als eene deftige bedaagde vrouw met eenen hoorn des overvloeds in de linker, en eene
schaal, of eenen olijftak in de regterhand ; somtijds ook met in
elkander geslagen handers.
Consus (romeinsch), de onderaardsche god, dezelfde als
Orcus , die diep in de aarde verborgen lag en daarom Consus de
verborgene genoemd werd. Rome stelde te zijner eere jaarlijksche feesten, de consualien in, waarbij men op een altaar offerde, dat den overigen tijd in de aarde begraven lag, gelijk dan
ook aan dezen god te Rome slechts altaren onder den grond gewijd waren, waarom hij ook Irafernus heet. Hij ontving de afgestorvenen, die men onder geween en smart naar het grafbragt,
omdat Consus de tranen en het Teed bemint. Men poogde hem
door vrijwillige rijkelijke offergaven tot vriend te houden.
Copia (romeinsch), de godin des overvloeds. Z. Corn u.
Copreus (grieksch), de zoon van Pelops, vlugtte toen hij
Tphitus gedood had, uit Elis naar Mycene tot Eurystheus , die
hem verzoende en later aan Hercules zond, om dezen de bekende werken te gelasten. Zijn zoon Periphetes werd door Hector
v66r Troje gedood.
Cornu Copiae of Am alt la a e (romeinsch) , de hoorn
des overvloeds. Z. Am althea.
CorOnis (grieksch), de dochter van den thessalischen ko fling PhlegYas en zuster van lxion , was de schoonste maagd
van Thessalia, en trok de oogen van Apollo tot zich. Daar zij
evenwel liefde voor den arcadier Ischys gevoelde, verviel de god
12*
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in zulk eenen hevigen minnenijd, dat hij de trouwelooze met
zijne pijlen doorschoot, ofschoon zij bij hem reeds zwanger was.
Hij gevoelde dan ook terstond berouw van de daad en haastte zieh
om ten minste het kind uit het ligchaam der stervende moeder
te redden, en dit was een knaap, die later tot god verheven, AesculapTus (Asklepios), en door den wijzen centaur Chiron opgevoed werd. Door de dichters wordt deze mythe veelvuldig veranderd en opgesierd. Volgens Pindarus was het Diana (Artemis).
die den doodelijken pijl op Coronis afschoot; volgens denzelfden
dichter ontdekte Apollo, die zich joist te Delphi ophield, door
zijne zienersgave, dat een sterveling aan hem voorgetrokken
werd, terwijl anderen vertellen, dat de raaf, zijne trouwste bode,
hem deze hartgrievende tijding overbragt, en later door hem,
tot straf voor hare praatzucht, met zwarte vederen gestraft is.
Corybanten (grieksch), priesters van Rhea of Cybele,
wier dienst in hevig geraas makende, en met onzinniggeschreeuw
gepaard gaande wapendansen bestond, waardoor zij, rho men
zeide , hunne droefheid over den dood van Atys , den geliefden
dezer godin, uitdrukten. Hunnen naam ontvingen zij van Coryhas , die nu eens een noon van Cybele, dan eens een bevruchtende god, of koning der aarde genoemd wordt en dien men in.
Azie op even buitengewone wijze vereerde. De Cureten en idaeische Da ctylen waren even zulke priesterklassen en worden daarom dikwijls met de Corybanten verwisseld.
Cottus (grieksch). Z. Aegaeon en Hecatoncheiren.
Cotys of Cot ytt o, (grieksch), eene thracische godin, wier
dienst rich over Griekenland en Italie verspreidde, en wegens de
daarmede gepaard gaande nachtelijke uitspattiugen en ongeregeldheden eenen zeer slechten naam verkregen. Cotyttische feesten, vergaderingen en mysterien, werden daarom spreekwoordelijk alle ontnehtige en uitspattende plegtigheden genoemd.
Creon (grieksch) , een vorst van Thebe, bekend door do
mythe van Oedipus, de zoon van lif enoeceus (Menoikeus), en de
broeder der ongelukkige koningin Jocaste , die te gelijk moeder
en gernalin van Oedipus werd. Reeds vroeger in het rampzalig
noodlot van het vorstenhuis gewikkeld, verkreeg hij eindelijk den
koninklijken sehepter,, nadat zoo w el Oedipus, als diens om de
regering twistende zonen gevallen waren. Zijne eigene regering
deed hem kennel' als eenen harden en op zijne magt ijverzuehtigen tiran. In tegenspraak met goddelijke en meuschelijke wetten
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en tegen de grieksche gebruiken beval hij , dat het lijk van Polynices onbegraven zou blijven liggen, welk verbod de heldhaftige
en liefhebbende Antigone overtrad. Z. Antigone. Ook verscheidene andere leden zijner familie stortte hij in het verderf,
zoo als Haemon , zijnen zoon , en zijne vrouw Eurydice, hetwelk in het treurspel ), Antigone" van Sophocles met levendige
kleuren geschilderd wordt. Zie verder 0 e di p us.
Cretheus (grieksch), een zoon van koning Aeolus en Enarete, bouwde de stad Jolcus in Thessalie en huwde Tyro, de
dochter zijns brooders SalmOneus , die hem drie zonen, Aeson,
Amythaon en Pheres schonk. Daarenboven kreeg Tyro bij Neptunes (Poseidon), die zich hare liefde had weten te verwerven,
de tweelingen Pelias en Neleus. Na den flood van Cretheus kregen de zonen twist over de heerschappij. Hoe Aeson namelijk
onttroond werd door Pelias , en Jason , de zoon des eersten, later
de heerschappij zijns vaders terugvorderde, is op Ar gon au t en
verhaald.
Creusa (grieksch), vooreerst eene dochter van den trojaanschen koning Primus en Hecuba (Hekabe), de vrouw van den
beroemden held Aeneas en moeder van A scanius. Toen Troje
in vlammen opging en Aeneas, met zijnen verlamden vader Anchises en zijnen zoon aan de hand, uit de stad naar een gereed
liggend schip vlugtte, geraakte Creusa in het nachtelijk gedrang
van de haren verwijderd. De vrome held, haar niet achter wil lende laten, keerde daarom terug , eu zocht en riep haar, zonder zich om het hem dreigende levensgevaar te bekommeren ,
overal, maar te vergeefs. Eindelijk verscheen zij hem als eene
verheerlijkte schim om hem te troosten en hem mede te deelen, dat de moeder der goden haar le-vend naar den Olympus
opgenomen had , opdat zij niet naar een vreemd land zou behoeven te trekken. Daarop zette Aeneas zijne vlugt wort. —
Eene tweede Creusa was de zeer schoone dochter van den attischen
koning Erechtheus en de geliefde van Apollo, die bij haar Ion
verwekte. Z. daaromtrent I on. — Eene derde, gewoonlijk ook
Glance genaamd, was de dochter van den corinthischen koning
Creon , en moest de gemalin van Jason worden, die zijne eerste
gemalin 111 edea ondankbaar verstooten had. Over de afschuwelijke wraak , waardoor zij en haar huis omkw am, z. edea.
—EindeljksCruaocnde, htrva
Oceanus
en moeder van den Lapilhenkoning Hypseus.
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Cumaeische Sibylle (romeinsch), of de Sibylle van
Cumae, eene stad in Campanie, in de nabijheid van Bajae, was
eene waarzegster en priesteres van Apollo , leefde ten tijde van
Aeneas en werd door dezen om raad gevraagd. Zij beval hem
door het naburige meer Avernus in de onderwereld of te dalen,
gaf hem daaromtrent inlichtingen en ging zelve met hem. Men
verhaalt van haar, dat zij reeds voor de aankomst van den trojaanschen held niet minder dan zeven eeuwen geleefd had, en
nog drie honderd jaren leefde. Haar naam zou DeiphObe , of
Demo, of Demo/di/7/e geweest zijn. Zij woonde in eenen eenzamen, maar prachtigen tempel, dien de dankbare Daedalus vroeger aan Apollo bouwde, toen hij op zijne kunstige wasvleugelen
gelukkig derwaarts gevlogen was. Voor het overige telde men
verscheidenen van dergelijke sibyllen; het zou evenwel dezelfde
duizendjarige priesteres geweest zijn, die aan den koning Tarquinius de uit de romeinsche geschiedenis bekende sibyllinische
boeken overbragt, welke eene verzameling van oude voorspellingen bevatten. Z. Delph4b e.
Cupid() (grieksch Potho s), de god van het minnend verlangen , wordt dikwijls met den eigentlijken god der leefde, den
Amor der Romeinen en den Eros der Grieken verwisseld, en
voor gelijk beteekenend genomen.
Cura (romeinsch), de godin der zor gen , zat , volgens de
fabel, eens aan den oever eener rivier en vormde uit de aan hare
voeten liggende klei, terwijl hare oogen peinzend op het voorbij
vloeijende water gerigt waren, met de vin gers spelende en zonder Joel eene menschelijke gestalte. Toen Jupiter daar toevallig
voorbij kwam, bad zij hem, dat hij dit doode ligchaam zoude bezielen. De god vervulde hare bede, maar eischte nu ook, dat
het nieuwe wezen hem zou toebehooren, hetwelk Cura weigerde,
omdat zij het vervaardigd had. Terwijl zij daarover met elkander twistten, verscheen Tellus , de godin der aarde, en maakte
evenzeer aanspraak op het nieuwe schepsel, omdat zij daartoe de
stof geleverd had. Om den twist te beslissen , riepen de drie
twistenden eindelijk Saturnus, den god des tijds, tot scheidsregter in, en deze deed de uitspraak: e Gij , o Jupiter ! gaaft aan
het schepsel het leven; neem dan ook zijn ligchaam, wanneer
bet gestorven is; gij, o godin der zorg! hebt het gevormd ; aan
n behoore het dan, terwijl het leeft, en gij,, o Tellus liet het
nit awe stof vormen , nit Humus of aarde; gt ef het dan ook den
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naam van deze stof en poem het homo of mensch (aardezoon)."
Deze fabel is door Herder bewerkt.
Cureten (grieksch), eenepriesterklasse van Zeus (Jupiter)
op het eiland Creta, die steeds gewapend was en ter eere van
den hoogsten god plegtige wapendansan uitvoerde. Deze eeredienst zou daarvan afkomstig zijn, dat Rhea, de moeder van
Zeus, een aantal jongelingen uitkoos, die voor de dictaeische grot
te Creta, gedurende hare bevalling , met wapenen tegen elkander sloegen, met veel geraas dansten , en door trommelen, hoornen en fluiten zoo veel geweld als mogelijk maakten , zoo dat Saturnus (Kronos) het geschreeuw van den jonggeborene niet kon
hooren. Om dezelfde reden , verhaalt men, liet de nymph Amalthea , die den godenzoon opvoedde, deze geraas makende dansen
voortzetten. De eerste Cureten waren alzoo te gelijk makkers en
speelgenooten van Zeus. Later werden de Corybanten in Phrygie, en de Idaeische Dactylen, wier hoofddienst in gelijke woeste
wapendansen bestond, met de Cureten verwisseld , of -name]."
hunne plaats geheel in.
Cyanische rotsen (grieksch). Z. Sy mplegid en.
Cybele (grieksch) , eene phrygische berg- en natuurgodin
der Phrygiers , even als Isis het zinnebeeld der maan, en wat
daaraan naauw verwant is, van de vruchtbaarheid der aarde,
die als het raiddelpunt der natuur gedacht werd. Zij werd reeds
in den oudsten voortijd vereerd als de groote, zegenende en bevruchtende moeder der aarde, en werd daarom in lateren tijd
door de Grieken voor gelijkbeteekenend gehouden met Rhea, door
de Romeinen met Ops , de gemalin van den oud-italiaanschen
Saturnus , tot dat eindelijk Rhea meer op den achtergrond geraakte, of ook onder den naam van Cybele vereerd werd. Volgens het verhaal was zij de dochter van den phrygischen koning
lif eon en zijne gemalin bincqma ; de vader liet het jonggeboren
kind , uit spiji, omdat het geen knaap was, op den berg Cybelus te
vondeling leggen, van waar zij den naam gekregen heeft. In den
beginne werd zij door leeuwen en panthers gezoogd , later door
herderinnen gevonden en opgevoed. Zij maakte zich door tallooze weldaden bij de omwonende landlieden weldra zoo verdienstelijk , dat dezen haar den naam van ))de goede moeder van het
gebergte" gaven , zij vond de fluiten eu trommels uit, genas
de ziekten van dieren en kinderen , en verkreeg zulk eene majestueuse gestalte en schoonheid, dat zij door hare ouders erkend
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en weder als doehter aangenomen werd. Met Cybele is eene andere gestalte verbonden, die in hare mythe eene belangrijke plaats
inneemt. Het is die van Attes of Atys, te wiens aanzien de berigten zeer verschillend luiden. Het voornaamste komt hierop
neder. Nadat het tweeslachtige wezen Agdistis (z. ald.), de zoon
van Cybele, in een vrouwelijk wezen veranderd, en van het
mannelijke een bloeijende granaatboom opgewassen was, plukte
de bekoorlijke Nana, de doehter van den riviergod Sangarius in
Phrygie, heimelijk van de nooit geziene hoogroode vrucht, verborg die in barer' boezem , en werd daardoor alleen zwanger.
Sangarius was daarover zoo vertoornd , dat hij haar in hare kamer liet opslniten , met voornemen om hear dood te hongeren ;
hare moeder had echter medelijden met haar en voedde haar in
bet geheim. Eindelijk beviel zij van eenen knaap, Attes, die door
Sangarius te vondeling gelegd, maar door den medelijdenden
Phorbas met geitenmelk gevoed werd. Weldra verkreeg Attes
zulk eene uitstekende schoonheid, dat de moeder der garde, Cybele, in hevige liefde voor hem ontgloeide. Dezen tot haren priester verkozen jongeling verloor de minnende Cybele, hetzij dat
Attes de gelofte van kuischheid gebroken had, die alle priesters
van Cybele moesten afleggen , hetzij, dat de hoogmoedige ouders,
die hem niet tot schoonzoon wilden aannemen , zijnen dood veroorzaakten. Daarin komen alle vertellingen overeen, dat hij
ontmand werd, of in razernij zich zelven ontmande en dien ten
gevolge stierf. Daarom was het, dat de priesters van Cybelegesnedenen zijn moesten ; zij droegen den naam van Gallen, naar
de rivier Gallus, die zich in den Sangarius stort. Het verlies van
den schoonen jongeling smartte echter Cybele zoo zeer, dat zij uit
diepe droefheid , als waanzinnig , met loshangende haren, onder
het geraas van fluiten en trommelen door alle landen omzwierf en
zelfs tot in het verste noorden. Gedurende hare afwezigheid
ontstond in Phrygie een hongersnood, die niet ophield, dan
nadat men op Apollo's bevel aan Cybele, te gelijk met Atys, goddelijke eer bewees , en het beeld des laatsten , daar men zip onbegraven lijk niet had kunnen vinden, begraven had. Deze vereering, die zich van Pessinus uitbreidde, alwaar men het nit den
heinel gevallen beeld van Cybele in eenen tempel geplaatst had,
had plaats door woest geschreeuw en geraas, gepaard met het
omzwerven door bosschen en veldcn, en met zulke woeste buitensporigheden, dat vele razenden in woede en opgevvondenheid zich
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zelven ontmanden. Gewoonlijk dragen de priesters naar hunne
geraas makende wapendansen den naam van Corybanten. Eerst
in 260 v6Or onze tijdrekening kwam op aanraden der sibyllinische boeken de dienst van Cybele naar Rome. De bovengenoernde
prachtige tempel in Pessinus was door den phrygischen koning
Midas gebouwd ; het daarin zich bevindende herlige afbeeldsel ,
een zwarte, kunstelooze, vierkante steen van niet bijzondere
grootte, werd in genoemd jaar naar Rome gevoerd, alwaar de
dienst van Cybele, met die van Rhea verbonden, tot het hoogste
aanzien geraakte. Naderhand werd Cybele afgebeeld als eene deftige vrouw,
met eerie muurkroon op het hoofd, als
zinnebeeld van beschaving en het daardoor veroorzaakte bouwen van steden.
Zij draagt ook gewoonlijk eenen sluijer om het hoofd, die het verborgene
en onbegrijpelijke in de natuur aanduidt. In de regterhand houdt zij dikwijls eenen staf, als zinnebeeld barer
heerschappij , en in de linker eene phrygische handpauk of trommel. Dikwijls zit zij op eenen door vier leeuwen getrokken wagen , gelijk bier nev ens, naar eene munt van keizer Hadrianus;
of zij zit op eenen troon met eenen leeuw naast haar; somtijds
ook op eenen leeuw met den bliksem in de regterhand hetwelk
alien teekenen harer heerschappij en der beschaving van den
ruwen natuurmensch zijn. Daarentegen veranderde Cybele de
tweede Atalante en haren gemaal in leeuwen. Z. At a la nt e.
CyclOpen (grieksch Kuklopen), eigentlijk de Rondoogigen,
zijn het eerst uit eene door Homerus medegedeelde fabel bekend,
volgens welke zij op de westelijke bergkust van het eiland Trinacria, de oude naam van het eiland Sicilie, woonden. Zij hadden slechts een oog midden in het voorhoofd en waren ontzaggelijke reuzen, ruwe monsters, die menschenvleesch aten en zich
noel om wetten , noch om de goden bekommerden , maar zich
alleen op hunne ligchaamskracht verlieten. Elk woonde afzonderlijk in een hol, en daar zij noch scheepvaart, noch land- of
wijnbouw kenden, leefden zij van de opbrengst hunner kudden
en het koorn , dat de hun toegenegen goden van zeif nit den
grond deden opschieteu. Door Homerus werd vooral
hunner beroemd , namelijk Polyphemus, de soon van Poseidon
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(Neptunus). Op zijnc omzwervingen van Troje terug komende
kwam de listige Ulysses (Odysseus) ook op het eiland der Cyclopen
en wilde Polyphemus (den Veelroeper) om gastvrijheid en teregtwijzing bidden , maar geraakte met zijne twaalf gezellen
daarbij in het grootste levensgevaar. De ontzaggelijke reus woonde
in een hol, waarin hij 's nachts zijne schapen borg, als hij met
hen tut de weide terug keerde , en dat hij door een groot rotsblok sloot. Reeds had de cycloop de helft der in zijn hol opgesloten reizigers geheel en al verslonden, toen het den schranderen en vindmgrijken griek gelukte, zich met de andere helft op
het verborgen gebleven schip te redden, nadat hij den rensachtigen Polypheem, door middel van eenen spitsen, in het vuur
geharden paal het eenige oog uitgestoken en uitgebrand had,
zoo dat deze voor altijd blind bleef, en ook het wegvarende schip
niet met de door hem geworpen rotsklompen vermogt te treifen.
Volgens Hesiodus bestonden er oorspronkelijk slechts Brie Cyclopen, die zonen van Uranus en Gaea en wel de oudere broeders der Titans waren. Zij ontleenden hunne namen aan het
onweder en heetten Arges, de lichtende, SterZ;pes , de bliksem,
en Brontes , de donder ; later werden er nog meer bijgevoegd,
als Pyracmou (vuuraanbeeld) en Acamas, de onvermoeibare.
Zij werden door hunnen eigen varier, die hen om hunne grootte,
sterkte en vermetelheid vreesde, in den Tartarus geworpen;
door Gaea bevrijd, hielpen zij hunnen jongeren broeder Kronos
(Saturnus) aan de heerschappij, maar ondergingen door hem hetzelfde lot. Eindelijk bevrijdde Jupiter hen weder,, en zij hielpen
hem zijnen vader verjagen, terwijl zij later voor hem de geduchte bliksemstralen smeedden. Toen echter Jupiter Aesculapius (Asklepios), den zoos van Apollo, met den bliksem verpletterde , orndat deze door zijne ervarenheid in de heelkunde zoo
vele menschen in het leven terug riep, wreekte Apollo zich daarover door al de Cyclopen te dooden, waarvoor de god door zijnen
vader voor eenen tijd lang van zijne godheid beroofd en naar de
aarde gebannen werd. Z. Apollo. In weerwil dezer vertelling
verschijnen zij, volgens latere mythen, op nieuw onder het godendom en in veel grooter aantal. Men maakte namelijk de Cyclopen
tot smidsgezellen van den god Vulcanus (Hephaestos), die hunne
-vverkplaats in den schoot van den Etna hadden, of zich op het eiland
Lipara ophielden ; alsdan waren zij ontzaggelijke reuzen van de
grootte des bergs Ossa, met een vcrschrikkelijk gloeijend oog van
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de grootte eens schilds midden in hetvoorhoofd en eene harige Borst.
Wanneer zij voor Vulcanus arbeidden, en op het aanbeeld sloegen,
dreunde de grond als door den donder, en trokken zij aan den
blaasbalg , dan scheen de stormwind te loeijen, alsdan kraakte
niet alleen de Etna , maar geheel Sicilie, Italie en Corsica trilden door hunne krachtige hamerslagen. Volgens andere overleveringen bestond er ook een thracische volksstam , lien men
Cyclopen noemde, en zich in den Peloponnesus nederzetteden.
Het waren evenzeer reusachtige menschen en groote bouwmeesters; want de Grieken sehreven hun de oudste, door hunne grootte
merkwaardige gebouwen toe, die tot den pelasgischen voortijd
behoorden; zij zouden namelijk de ringmuren van Argos en
Mycenae onder de revering van den koning Aerisius opgerigt
hebben , waarom men beide steden somtijds ook de Cyclopensteden noemde. Nog thans bewondert men de overblijfselen
van zoodanige overoude gebouwen, die in Argolis, Arcadie,
Epirus en zelfs in Latium aangetroffen warden; — dergelijke
eyclopische gebouwen bestaan nit vaste aaneen gebonden , veelhoekige, onbewerkte steenblokken, zonder eenig verbindingsmiddel op elkander gelegd en wier breedte dikwijls twintig en dertig
voet bedraagt. Van een cyclopenvolk, dat in het noorden van
Thracie woven moest, spraken de Grieken nog zelfs in latere
tijden, en over het geheel -Ram deze wonderbare mythe de bontste
vorrnen aan, zonder zich aan tijd of plaats te binders,
Cycnus (grieksch), een zoon van Apollo en eene libysche
nymph Thyria, een jongeling van buitengewone schoonheid,
treurde zoo zeer over het verlies van zijnen geliefden vriend Phylius , dat hij zich van eene rots in het meer Conoepe stortte.
Door smart oversi elpt volgde de moeder zijn voorbeeld. Apollo
veranderde evenwel beiden, terwijl zij vielen, in zwanen, en koos
voortaan de zwaan tot zijnen lievelingsvogel. Z. Phaeton.
Cynthia en Cynthi as (grieksch), bijnamen van Diana
(Artemis) en van Apollo, van den op het eiland Delos gelegen
berg Cynthus , alwaar Latona of Leto hun het leven schonk.
Cyparissus (grieksch), eel] zoon van Tegphus van Ceos ,
en lieveling van Apollo, schoot een hem door den laatste geschonken tam hert bij ongeluk dood , en bedroefde zich zoo zeer
over deze onvoorzigtigheid , dat hij zich het leven wilde benemen.
Apollo kvvam hem your en veranderde hem in eene cypres.
Cypria en Cypris (grieksch) z, V en u s.
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Cyrene (grieksch) , eene wegens hare schoonheid zeer beroemde geliefde van Apollo, werd door hem op eenen met zwanen bespannen luchtwagen naar eene bloeijende kuststreek van
van Libye ontvoerd en onsterfelijk gemaakt. Hij verwekte bij
haar eenen zoon, Aristaeus. De stad Cyrene, door Battus gesticht,
ontleende aan haar den naam.
Cythere of Cyth er a (grieksch) , z. Venus.
Czernebog of Tschernebog (slavisch), de zwarte god
(van tscharni, zwart , en bog (god), de hoogste der duistere goden
bij de Wenden en Slaven, tegenovergesteld aan Swantewit, en
slechts bet kwade doende. Hiernevens zien wij zulk een row
bewerkt afgodsbeeld van twee verschillende zijden. Beide ge-

zigten bevatten Diets, dat verheven of goddelijk is. Kwaaddoende goden gaf men over het algemeen eene schrikwekkende,
of afschuwelijke dierengestalte.

D.
Dactyli idaei of Idaeisehe Dactylen (grieksch), zeer
oude klein-aziatische demons, van welke men verhaalde, dat zij
op den hoogsten top van den trojaanschen berg Ida woonden,
en zich al zeer vroeg naar den berg Ida op Creta verplaatsten.
Zij zouden door eenen woRdbrand ijzermijnen ontdekt en bij
deze gelegenheid de metalen hebben leeren bewerken. Men bragt
hen steeds in verband met Cybele, en reeds in de oudheid viel
het zeer moeijelijk hen van de Cabiren , Corybanten en Cureten te
onderseheiden.
Daedalus (grieksch), een der vroegste en bekwaamste beeldhouwers, bouwmeesters en steensnijders, die zich te gelijk den
grootsten roem verwierf door het uitvinden van de bijl, het
waterpas, de scheepsmasten en zeilen, en vele andere voor de
houtsnijkunst noodzakelijke werktuigen. Zijne houten standbeelden waren de eersten, die van de logge, blokvormige gestalte
der ruwe Hermesbeelden door vrije, van het ligchaam afgezonderde ligohaamsbeelden verschilden. Daar hij onder anderen beelden met losse voortschrijdende beenen snecd, zeide men zelfs,
dat hij wandelende beelden, of figuren, die gaan konden, geschapen had. — Daedalus was de zoon van EupalZimus en Alcippe,
verwant aan het huis van den attischen koning Erechtheus , een
tijdgenoot van Theseus en Minos, en varier van den ongelukkigen Icarus. Hij woonde te Athene, doch moest deze stall verlaten , omdat hij zijnen leerling Talus, den soon zijner zuster,,
die de pottebakkersschijf, de zaag , en de draaibank nitgcvonden
had, uit kunstenaars-afgunst op verraderlijke wijze van den
Acropolis nederstortte. Bij de begrafenis van het lijk overvallen
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en aan den moord schuldig bevonden, onttrok hij zich met zijnen
zoon Icarus aan het doodvonnis , dat het hoogste geregtshof, de
Areopa'gus , over hem uitgesproken had, door eene snelle vlugt
naar Creta , bij koning Minos den tweede, die den als kunstenaar glom beroemden man met de grootste gastvrijheid ontving.
Op dit eiland vervaardigde hij eene menigte kunstwerken : voor
de koningin Pasiphae de beruchte houten koe , waarin zij door
eenen goddelijken stier van den stierkoppigen Minotaurus zwanger wend; voor den koning het beroemde labyrinth, om daarin
den Minotaurus op te sluiten , en voor Ariadne, de dochter des
konings , eene groep van marmeren , dansende figuren. Later
viel hij echter bij den koning in ongenade. Beschuldigd zijnde .
dat hij Ariadne in het geheim bijgestaan en haar het kluwen
garen gegeven had, waarmede Theseus den Minotaurus opzocht
en hij zich, na het dooden van het monster, gelukkig nit de kron-

kelpaden van den doolhof redde, werd Daedalus met zijnen zoon
in de gangen van dit praalgebouw opgesloten. De vernuftige kunstenaar wist zich intusschen uitkomst te verschaffen ; hij ver
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vaardigde heimelijk voor zich en zijnen zoon sterke vleugelen van
vederen en was , die zij aan hunne schouders bonden om door de
lueht te ontvlugten. Zoo stegen beiden uit het labyrinth op en
zweefden voort over de golveu der zee , de vader met voorzigtigheid , de zoon met jeugdigen overmoed. Want in zijne onbezonnenheid vloog hij te hoog en kwam te digt bij de zon , door wier
gloeijende stralen het was smolt ; de vleugels vielen uit elkander,
en Icarus stortte in de onder hem bruisende golven , waarin hij
jammerlijk verdronk. De Grieken noemden deze zee, tot aandenken aan zijnen dood, de Icarische. — De vader daarentegen bereikte zonder ongeval de kust van Italie, bouwde op de plaats,
waar hij nederdaalde, in den omtrek van Cumae en Bajae , nit
dankbaarheid. aan Apollo eenen heerlijken tempel, en begaf zich
daarop naar Sicilie bij den koning Cocalus, alwaar hij zich tot
aan zijnen dood ophield. Aan dit hof vond hij niet alleen de meest
gastvrije ontvangst, maar ook bescherming tegen den hem vervolgenden Minos, die aah het hoofd eener vloot zijne uitlevering
eischte. Cocalus liet den in zijnen resideutie gelokten Minos in
een bad verstikken , en Daedalus was hem daarvoor ten hoogste
dankbaar. Want hij rigtte allerwege in het rijk de prachtigste
gebouwen op; hij bouwde eene onoverwinnelijke , den koning tot
schatkamer dienende vesting bij Agrigentum, eenen Venustempel op den Eryx , en natuurlijke dampbaden in eene bij de stad
Selinus gelegene grot.
Dairi (japansch), een der Brie Groot-Lama's, het geestelijke
opperhoofd der Japannezen, die vroeger te gelijk de hoogste wereldlijke heerschappij of de keizerlijke waardigheid bezat, maar
die later door eene groote militaire staatsomwenteliug verloor.
De Dairi was in den ouden tijd de beschermeling en vertegenwoordiger van den god Tajo-kco-dai-sin, den schepper van hemel en aarde, Wiens hoofdtempel Geku op den berg Nuki-no-kojama in de provincie Ize ligt, en die een der oudste goden der Japannezen was. Nadat het Buddhismus in 552 uit Corea en
Japan was overgeplant , en door de groote meerderheid van het
yolk aangenomen was, verklaarde de regering ditvoor godsdienst
van den staat, en de Dairi bleef self het opperhoofd van de alwaar
ontwikkelde leer van Buddha, zoo dat de nude godsdienst van
den god Sinto of Sin -sin, de heer der geesten, die het opzigt over
alle zigtbare en onzigtbare dingen hebben, en waarvan de bov engenoemde Tajo-kco-dai-sin de tweede in rang was, geheel met de
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buddhadienst zamensmolt. Voor ruim zeven eeuwen werd de
Dairi van zijn eigentlijk wereldlijk gezag door eenen bevelhebber
der krijgsmagt, die hier de rol der hofmeijers in Frankrijk speelden, beroofd en hoewel hij nog altijd de keizer heet, is dit alleen
een bloote titel , daar de Kubo of Seogun, d. i, de opperveldheer
die in Jeddo resideert, de eigentlijke magt in handen heeft, ofschoon hij den Dairi voor den vorm als opperhoofd erkent , en
zelfs eeretitels van hem aanneemt. De zoogenaamde keizer of
Dairi, eigentlijk Dairi-sama, d. i. beer van het inwendige paleis, is nog alleen het geestelijke opperhoofd van den staat en
van den Kubo afhankelijk , die hem trapswijze tot eene soort
van godheid verhief, maar hem daardoor geheel van het yolk
afscheidde en van alle wereldlijke magt beroofde. Thans wordt
hij als de nakomeling der goden Tea-sio-dai-sin, de hoogste der
bovenvermelde geesten , wier naam de groote geest des hemelschen lichts beteekent, beschonwd en voert hij den titel van
Teu-sin of zoon des hemels. Hij is zoo heilig, dat het niemand
vergund is zijnen eigentlijken naam bij zijn Leven nit te spreken.
Hij mag zich nooit aan het yolk vertoonen, en nooit zijn vertrek
verlaten, en niemand dan zijn hofstaat en de Kubo heeft toegang
tot hem . Slechts eenmaal in het jaar is het hem vergund, in eene
galerij, die van onderen open is, zoo dat men zijne voeten zien
kan, te wandelen, of liever gedragen te worden, want zijne heiligheid is zoo groot, dat hij zijn aanzien zoude verminderen, wanneer hij met zijne voetzolen de aarde aanraakte ; wanneer hij
binnen zijn ontzaggelijk , goed versterkt paleis, waarin hij door
ambtenaren van den Kubo bewaakt wordt, wandelen wil of
rondgedragen zal worden, wordt vooraf bekend gemaakt, dat
ieder zich moet verbergen om zijn heilig aangezigt niet te aanschouwen. In dit paleis leeft en sterft hij ; hij geldt voor eenen
levenden god, aan wien alle overige goden onderworpen zijn, voor
eenen plaatsvervanger der goden op aarde, toen de heilige geesten de aarde niet zelven mogten regeren. Nog altijd worden de
bevelen van den Kubo in naam van den Dairi uitgevaardigd
en hij bij alle gewigtige dingen in schijn geraadpleegd. Het is
den Dairi vergund negen maal negen vrouwen te nemen ; zijne
kleederen mogen slechts door reine maagden vervaardigd worden; zijn eten wordt telkens op nieuwe schalen opgediend , die
men terstond in stukken slaat. Zijn geslacht sterft nooit uit; heeft
hij geene kinderen, dan zendt de hemel er een, d. i. hij vindt een,
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gewoonlijk uit de voornaamste geslaehten des rijks gekozen kind
onder de boomen van zijn paleis. Anders w ordt uit zijne kinderen
door de priesters dat gene , wat hun bevalt , tot opvolger gekozen ; de overige zonen worden de eerste dienaars van den Dairi.
De laatste heeft eene geheele provincie tot zijn onderhoud, dat
nog vermeerderd wordt door het verkoopen van eeretitels, hetwelk
hem als een voorregt gebleven is ; de knevelarijen der stadhouders brengen ondertusschen aan deze inkomsten groote nadeelen
toe. Zie over de godsdienst van den tegenwoordigen Dairi,
Buddha, Bogdo-Lama en het volgende artikel.
Dalai Lama (tibetaansch), een der beide opperhoofden
van de tibetaansche godsdienst, en wel hij , die door den chineschen keizer, den gebieder van Tibet, begunstigd, en boven het
andere opperhoofd, den Bogdo Lanza voorgetrokken wordt.
Daarom dragen dan ook de priesters van den Dalai Lama de
keizerlijke gele hofkleur, waaruit de bijnaam der geheele secte,
die van geelmutsen zijnen oorsprong ontleent. Hij zelf bezat
vroeger de onbeperktste magt; thans is hij een voornaam staatsgevangene, wel niet zoo volkomen van zijne vrijheid beroofd als
de japansche Dairi, doch hij staat onder het bestendig toezigt
van eene chineschen bezetting, die in zijne hoofdstad Lassa ligt,
en hem onder den naam van eerewacht bestendig omgeeft. Hij
bewoont deels een groot klooster, dat in de nabijheid der grenzen van China op den berg Buddala staat, deels een der beide
groote kasteelen, die men hem bij Lassa aangewezen heeft. Voor
deze beperking zijner magt in wereldscbe zaken wordt hij schadeloos gesteld door de goddelijke vereeriug, die men hem, ten
minste in schijn, op voorbeeldelooze wijze toebrengt ; de buitensporigste en belagchelijkste Bingen worden to dien opzigte verhaald. Alles aan hem, zelfs zijne uitwerpselen zijn heilig. Want
de oudste en verhevenste der Burchanen, waarvan onder Budd h a gesproken is, de eerste der geschapen godheden, Chomschim
Bodhissadoa genaamd, heeft zich in den Dalai Lama door onafgebrokene verligchamelijking geopenbaard. Zijn geest plant
zich van den stervenden Dalai Lama (d. i. zeepriester) op eenen
jongen, dien de priesters uit zijn hofgezin aan zekere teekenen
herkennen, onveranderlijk voort ; hij verwisselt slechts van ligchaam of vergankelijk otnhulsel; --. een geloof, dat met de door
Buddha ingevoerde leer der zielsverhuizing zamenhangt. Geene
vronw mag daar, waar hij zich ophoudt, overnachten. Behalve
13
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vorsten en priesters map; hem, den zigtbaren god op aarde, niemand zien vertoont hij zich aan dezen, dan zit hij onbewegelijk
op een altaar, naar oostersche gewoonte met onder het ligchaam
gekruiste beenen, maar groet
mand. Ook de keizer van China
vereert hem als een werkelijk god.
Wanneer deze nadert, knielt hij
voor den Dalai Lama neder, en
deze legt den wereldschen vorst ,
zonder zich voor hem to buigen,
de van alle zonden reinigende hand
op het gekroonde hoofd. Somtijds
alleen deelt hij kleine kogeltjes nit,
waaraan men het bespottelijkst bijgeloof verbindt. Ook de OnderLama, of nuntius van den geestelijken opperherder, die door dozen
in Peking met ontzettende kosten
wordt onderhouden , wordt door
den keizer met grooten eerbied behandeld. Dit alles is eohter
slechts schijn. Het naast in magt aan den Dalai Lama staan de
Tischu Lama of Bogdo-Lanza, die to Tischu Lumbo, tien dagreizen van Lassa, zijn verblijf houdt, en de Dharma Lama, die
in Boutan resideert. De priesters zijn in versehillende rangen
verdeeld, staan in groot aanzien, zorgen voor het onderwijs, en
leven gedeeltelijk naar zekere ordesregelen. In tegenstelling met
de roodmutsen of priesters van den Bogdo Lama, leven de geelmutsen in eenen ongehuwden staat. Z. B uddha, Bogdo
Lama, Dairi.
Dande, (grieksch), de dochter van den koning Acrisius van
Argos, en Eurydice, werd door Zeus bemind, die zich iu de gedaante van eenen gouden regen toegang tot haar verschafte. Z.
Acrisius en Perseus, haar zoon.
Danaus (grieksch). Z. Aegypt us, zijn tweelingbroeder.
Ar a zijne vlugt uit Libye landde hij met zijne vijftig dochters, de
beruchte Danaiden, to Argos en word aldaar, na het verdrijven
van koning Gelanor, koning. De misdaad der dochters is op
Aegyp t us verhaald. Tot straf voor den afschuwelijken moord
barer mannen werden de Danalden in de onderwereld veroordeeld one in een doorboord vat tot in eeuwigheid water to gie-
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ten, tot dat het vat gevuld was. Van deze straf was slechts Hypernznestra bevrijd, die haren echtgenoot Lynceus in den bruidsnacht redde, en met hem later den troon van Argos besteeg. —
Naar Danaus noemden zich de bewoners van Argos Dana e r s.
Daphne (grieksch), eerie nymph, de dochter van den thessalischen riviergod Peneus , of van den arcadischen riviergod
Ladon , werd door Apollo , maar ook te gelijk door Leucippus,
den zoon van den koning Oenonzaus, bemind. Ten einde de geliefde des te beter to kuunen volgen verkleedde Leucippus zich
als meisje en mengde zich onder de nymphen, hare gezellinnen,
doch werd door bewerking van Apollo bij het baden herkend, en
terstond door de nymphen gedood. Daarop poogde Apollo de
wederliefde van Daphne te verwerven, maar was niet gelukkiger.
Zij, die gezworen had in haren maagdelijken staat to zullen volharden, ontvlugtte schaamrood den minnaar, die haar met drift
vervolgde, haar smeekende om de zijne te worden. Op het punt
van haar te grijpen, smeekte Daphne Zeus om hulp, die haar
in eenen laurierboom veranderde. Sedert lien tijd bekranste
Apollo, tot aandenken aan de verlorene geliefde, zijne slapen met
lauwertakken en men beschouwde dezen boom als aan hem gewijd en van geestdrift inboezemende kracht voorzien, zoo dat
ook de P,ythia , voor zij haren drievoet te Delphi besteeg, een
paar bladeren daarvan eten moest.
Daphnis (grieksch), de uitvinder van het siciliaansche
herderslied, een zoon van Mercurius (Hermes) en eene nymph,
weidde zijne kudden aan den voet van den berg Etna, ender de
liefelijke toonen der fluit , waarop Pan zelf hem leerde spelen.
Hij won door zijne jeugdige schoonheid de liefde der nymph
.Echenais, en zwoer haar trouw. Hij verbrak weldra zijne belofte en beminde Chimaera, eene bekoorlijke koningsdochter.
Uit minnenijd word hij daarop door de eerste met blindheid geslagen, of in eenen steen veranderd. Volgens Theocritus stierf
hij van liefde. Zijn vader plaatste hem onder de sterren.
Darddnus (grieksch), de stamvader der Trojaneu en dus
ook van de Romeinen, was een zoon van Zeus (Jupiter) en de
Plejade Electra, en breeder van Jasion. Uit droefheid over den
deed zijns breeders vertrok hij uit Samothrace, en zette zich in
de streek van het later door hem gebouwde Troje neder, alwaar
koning Teucer hem vriendelijk opnam , hem landerijen schonk
en hem zelfs zijne dochter Bateia tot gemalin gaf, bij wie hij de
13*
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zonen Ilus en Erichtlionius kreeg. Hij erfde van zijnen schoonvader troon en rijk, dat no Dardania heette. Zoo wel de berigten nopens zijne afkomst, als die van zijne vroegere lotgevallen
zijn zeer vel schillend.
Delanira (grieksch), de dochter van den koning Oeneus
van Calydon, of volgens anderen van den god Bacchus en Althaea, werd de beroemde gemalin van Hercules, die over zijnen
mededinger, den riviergod Achelous zegepraalde. Z. hare lotgevallen onder Hercules.
DelphObe (grieksch), z. C urn aeis che Sib ylle, dochter
van Glaucus en priesteres van Apollo in ecn hol bij Cumae. Zij
leefde zeven honderd jaren. Zij had namelijk van Apollo, your
het toestaan barer liefde, verlangd zoo veel jaren te leven, als
zij joist zandkorrels in de hand hield, maar daarbij tevens ver
geten om eene eeuwige jeugd te bidden. Daarom werd zij in den
ouderdom geheel krachteloos en verging als eene schim.
Deiphobus (grieksch), de zoon van Priamus en Hecuba,
na Hector een der dapperste Trojanen, die zich tegen de uitlevering van Helena verzette, en in den dood van Paris met
haar huwde. Daarom werd bij de verovering der stad zijn huis
het eerst door de Grieken bestormd, en hij zelfs door Menelaus
vreeselijk verminkt, zoo als Aeneas hem in de onderwereld ontmoette. De laatste rigtte hem een gedenkteeken op.
Deiphontes (grieksch), de zoon van Antimachus en gemaal van Hyrnetho, de dochter van den Heraclide Temenos,
werd, nadat de laatste door zijne eigene zonen vermoord was,
koning van Argolis; volgens Pausanias ontweek hij naar Epidaurus, alwaar zijne zwagers hem zijne vrouw ontroofden. Hij
haalde hen echter op hunne vlugt in, maar Hyrnetho verloor
nu in den strijd het leven.
Deiphyle (grieksch), de dochter van den koning Adrastus,
gemalin van Tydeus en moeder van Diomedes.
Delos (grieksch), een der cycladische eilanden in de Aegeische zee, door de ouden ook Cynthia, Asteria en Ortygia genaamd , was de geboorteplaats van Apollo en Diana; het ices
door eenen slag met den drietand van Nertunus nit zee op, en
dreef tot zoo lang been en welter, tot dat Jupiter het met diamanten ketenen aan den zeebodem vast leide, ten einde aan de
vlugtende ',Nona een veilig toevlugtsoord te verschaffen. Albier
beviel zij op cane w oeste rots under eenen schaduwrijken boom
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van Apollo en Diana, die daarom ook Delios en Delia, of Delische godheden genoemd werden. Het eiland bevatte een zeer
prachtigen tempel van Apollo, van parisch mariner, door Erisichton, den zoon van Cecrops gebouwd , waarin Apollo des zomers orakels gaf, die men voor de duidelijkste en zekerste van
alien hield. Z. Apollo.
Delphi (griekseh), het beroemdste orakel van Griekenland,
eene klerne stad in Phocis , die haren naain heeft van Delphos,
den zoon van Apollo, of van eenen dolfijn (delphinus), welks gestalte de zonnegod aannam. Nadat namelijk Apollo den draak
Python gedood , en besloten had op deze plants een heiligdom
te bouwen, zag hij in de verte een koopvaardijschip uit Creta.
Dadelijk sprong hij in de gedaante van eenen reusachtigen dolfijn
in zee, en dwong het schip de haven van Crissa binnen te loopen.
Toen de Cretenzers aan land gegaan wares, verscheen Apollo
hun als een goddelijk jongeling en verkondigde bun, dat zij nooit
in lion vaderland terug keeren, maar hem als priesters dieuen
zouden. Vol geestvervoering en onder loiliederen volgden zij den
god Haar zijn heiligdom en stiebtten de stad Delphi. Buiten de
muren der stad, op het hoogste punt, be y ond zich het orakel met
de tempelgebouwen, Welke voorstad Pythia heette, de castalische
bron bespoelde haren voet. De plants van het orakel zelf was het
hol Pythium, dat door eenen herder ontdekt wend, daar hij door
den daaruit voortkomenden damp in geestvervoering geraakte.
Over eene rotskloof, binnen den tempel ingesloten, plaatste men
eenen heiligen drievoet, waarop de Pythia of priesteres zat, en door
de bedwelmende dampen in prophetisehe verrukking geraakte.
N adat zij zich in genoemde bron gebaad,zieli met lauw erbladen umkranst, ook wel eenige dice bladeren gegeten bad, plaatste zij zich
op den drievoet. Veldra vernisselde Naar gelaat van kleur, eerie
trilling liep door al hare leden, zij slaakte een stet-mend en Idagend geluid; de oogen fonkelden, de mond sehuinide, de haren
ezen te berge, en door den damp bijna verstikt, bragt zij wider
vreeselijk gehuil enkele klanken voort, die de priesters zorgvuldig opzamelden, regelden en voor de godspraak uitgaven. Het
orakel werd lang voor onfeilbaar gehouden. — De ouden hidden Delphi voor het middelpunt der aarde. Alhier werden de
Pythische spelen gevierd, en de rand der Amphietyonen hield liter
in den ouden tijd zijne zittingen.
Demeter (griekseh). Z. Ceres (romeinsch).
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Demo en Demophile (romeinsch). Z. C u m a e i s c h e
Sibylle en Deiphiibe.
Demon of Daemon (grieksch), geesten die invloed op
het lot der menschen hebben , de goden in het algemeen (bij Homerus) ; later de lagere beschermgeesten, waarvan Hesiodus er
reeds dertig duizend telde. In de platonische leer stonden zij tusschen de goden en menschen en vormden het verbindingslid tusschen beiden. Elk mensch had zijnen bijzonderen demon of beschermgeest. Zij werden in goede en kwade luchtgeesten onderscheiden. Het begrip is uit het oosten, vooral uit de godsdienst
der Perzen afkomstig. Z. A hrim an en Ormu z d. De naam
van demon is alleen voor booze geesten overgebleven.
DemophOon (grieksch), de zoon van Theseus en Phaeclra,
bevrijdde vOcir Troje zijne grootmoeder Aeihra uit de slavendienst van Herdna. Op zijne terugkomst van Troje kwam hij in
Thracie, alwaar Phyllis op hem verliefde. Z. Phyllis. Voor
een anderen Dernophr)on, dien Ceres onsterfelijk wilde maken,
maar daarin door de moeder verhinderd werd, z. C e 1 eu s en
Ceres.
Desmontes (grieksch), de varier van 111 elanippe en grootvader van Boedtus en Aeolus. Z. het verdere op B o co t us.
Deucalion (grieksch), de zoon van Prometheus en %merle, kleinzoon van Jap-aus, regeerde te Phthia in Thessalie, en
werd met zijne gemalin Pyrrha, eene dochter van E pimetheus en
Pandora, de beroemde stichter van het menschengeslacht. Want
wegens de algemeene verdorvenheid, waarin de eerste menschen
door hunne ondeugden verzonken waren, had Zeus besloten hen
van de aarde te verdelgen. Eerst wilde hij daartoe van zijnen
bliksern gebruik maken ; maar daar hij vreesde, dat door den
brand der aarde ook de hemel door het vuur zou kunnen aangetast worden, koos hij daartoe eenen grooten watervloed. Alle
stervelingen moesten daardoor vergaan, uitgenom en Deucalion en
zijne vrouw,, een vroom echtpaar, dat al de goden wilden sparen, om voortaan niet van alle offeranden, die hun van de aarde
toegebragt werden , verstoken te zijn. Prometheus wees zijnen
zoon een reddingsmiddel aan ; hij ried hem urn een schip te boowen, dit van voorraad te voorzien en met Pyrrha zicb daarm te
begeven. Door on tzettende negendaagsche plasregens en met bijstand van zijnen broeder Neptunus, die alle stroomen, beken en
bronnen uitstorttc, zette Jupiter daarop de aarde dermate onder
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water, dat zij op eene oeverlooze zee geleek. Te vergeefsklommen
de stervelingen, on' zich te redden, op heuvels en bergen, de altijd
wassende wateren overstroomden de hoogste toppen, alle menschen kwamen om, en zelfs de vogelen, die nergens eene rustplaats
meer vonden, vonden hunnen dood in den bruisenden vloed.
Met verbazing en schrik zagen de Nereiden hun waterbed verbreed, en met sierlijke bosschen, paleizen en tempels opgevuld ;
angstig zwommen tamme en wilde dieren vreedzaam naast elkander, de wolf nevens het schaap, de ree nevens den tijger. Alle
schepselen, die niet in bet water konden leven, vonden den dood.
Negen dagen en negen nachten zweefde het scheepje van Deucalion als een spel der golven op de wateren. Eindelijk begon het
water trapswijze te dalen ; het vreeselijke werk der verwoesting
was volbragt en de gelukkige zoon van Prometheus landde met
zijne gade op den top van den Parnassus, waar zijn vaartuig den
grond raakte. Allereerst bragten daarop de beide geredden aldaar aan de Nymphen en de voorspellende Mends eerbiedige
offeranden. Droevig over de eenzamewoestenij, die zij allerwegen
rondom zich zagen, naderden zij den tempel der laatstgenoemde
godin, dien zij in de nabijheid, geheel met slijk bedekt, aanschouw den, en vroegen haar, of er mogelijkheid bestond om het menschengeslacht te herstellen. Themis gaf hun ten antwoord: »dat
zij met overdekte hoofden de beenderen hunner moeder achter
zich zouden werpen." Langen tijd dachten zij er diep over na ,
wat met deze duistere godspraak gemeend konde worden ; eindelijk vonden zij de wezentlijke bedoeling. Aarzelend wierpen zij de
steep en der aarde, de moeder alter menschen, ruggelings over
hunne omsluijerde hoofden, en de door Deucalion geworpen steenen werden manners, die van Pyrrha vrouwen. Zoo werd de aarde
wederom op nieuw bevolkt. Deucalion en Pyrrha regeerden over
de door hen geschapen menschen, en verwekten nog verscheidene
kinderen, als Hellen, A niphictyon en Protogenia, waarvan de
eerste de stamvader der Hellenen of Grieken werd. De overstrooming van Deucalion, die ten minste geheel Griekenland trof,,
hrengt men tot het jaar 1529 v. Chr. Er bestaat hier ook den kelijk verwarring met den noachischen zondvloed. Z. verder
Ly caeon.
Dewedaschies (indisch). Z. Baj a dë- r en.
Dewetas (indisch), d. i. de hemelschen, de goede gecsten,
door de hoogste godheid voortgebragt, eene in aantal oneindige,
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maar in rang zeer verschillende menigte van hoogere wezens, tegen de vijandelijke magten, de Asuras, Dactyrs enz. overgesteld.
Zij wonen op den berg Hemacuta, het blijde, zalige indische pa radijs en heeten ook Gandhanvas, of toonkunstenaars der lucht ;
want hunne eigentlij ke roeping was, om voor den troon der hoogste godheid lotliederen te zingen. De voornaamsten onder hen, gelijk zelfs de zonnegod lndra, zijn slechts goden van den tweeden
rang. Eene menigte Dewatas vielen echter van hunnen schepper
of en werden booze demons, die den naam van Asuras verkregen.
Dews (perzisch), de geesten van het kwade beginsel, geschapen door Ahriman, om de lichtgeesten van Ormuzd tegen te
werken en hunne heilzame scheppingen te vernielen. Z. A h r
m a n. Aan hun hoofd staan zeven Aartsdews, wier taak het is de
zeven Anzschaspands te bestrijden ; de eerste dezer is E schen? ,
de dew van den nijd, den toorn, de hevigheid, de eerste dieuaar en
vriend van Ahriman. Over het algemeen bestaan er even zoo veel
schadelijke demons, die het rijk der duisternis vormen, als geesten des lichts, de Izeds en Fencers. Elk w ezen heeft zoo w el
zijnen Ferwer als Dew, die beurtelings hem tot het goede of
kwade nopen. Er zijn ook Dews in zigtbare menschengestalte,
de boozen of onreinen , de zoogenaamde Darvands , wier eerste
Ahriman schiep, toen Orrnuzd den eersten reinen mensch ge schapen had. Een aantal gevallen geesten bevinden zich reeds
op den weg der betering ; zij heeten Pen's. Z. ald.
Diana (romeinsch), of Artemis (grieksch), de doehter van
Zeus (Jupiter en Leto (Latrma), de tweelingzuster van Apollo,
die even als haar broeder op zeer verschillende wijze eene
gebreide vereering genoot , en tot de tzvaalf groote goden behoorde. Haar werden talrijke bedieningen toegeschreven.
Naauwelijks was zij op den negenden dag nit den schoot harer
moeder voortgekomen (z. Apollo, Delos, La tc5n a) , of zij
stood haar bij in de geboorte van Apollo, daar Eileithyia , de
kraamgodin, door de jaloersche Juno (Hera) werd terug gehouden om hare dienst te verrigten. Daarom werd Diana, te gelijk
met Juno, als helpster bij de geboorten vereerd, en door de vrouwen in barensnood aangeroepen om hare smarten te verzachten ;
dit geschiedde eveowel eerst in lateren tijd en voornameli j k bij
de Romeinen, die haar en Juno als kraamgodinnen den gemeenschappelijken imam van Lue-tna gavel), die zoo veel als
din of eene godheid beteekent , welke met scheppende kracht al les
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tot het levenslicht roept. — Reeds als teedere maagd smeekte
zij haren vader haren maagdelijken staat altijd te mogen bewaren ; zij greep, even als Apollo, naar bong en pijl, koos het gebergte en de donkere louden tot haar verblijf en werd de jagtgodin , die haar wapentuig even behendig als haar broeder wist
te behandelen. Hare wapenen ontving zij van de Cyclopen, hare
honden van Pan. Dag en nacht doorkruiste zij bosschen en velden, vergezeld door een talrijk gevolg van schoone nymphen, die
de donkere wooden met wijd stralende fakkels verlichtten. Zij
doodle echter met hare pijlen niet alleen het wild, maar beschermde het ook en zorgde voor zijne vermeerdering ; gelijk zij dan ook
over het algemeen als eene
invloedrijke Natuurgodin
beschouwd werd, van wie
de opbrengst van velden en
kudden, zelfs de eeudragt
en een lang levee afhingen.
Als zulk eene door de velden zwervende jagtgodin
werd zij voornamelijk in
Arcadie en W estelijk Griekenland vereerd ; men gaf
haar de dorische jagerskleeding, en tot haar be
6
i
stendig zinnebeeld eene
beerin. Daarenboven onmen haar het wilde zwijn,
de
00m7
ba:rdI de herten en honden, de tot
fakkels geschikte pijnb
Tisch en de zeekreeft gewijd.
\Vat hare gestalte betreft, zoo hield de maagdelijke jagtgodin het
midden tusschen de jeugdige vormen van Venus (Aphrodite) en
de deftige Af inerva (Athe-ne). De kunst heeft steeds getracht
eene gelijkheid met haren broeder te bewaren , zij verleende
haar dezelfde ligte slanke gestalte, het zelfde ovale aangezigt.
Haar voorhoofd is hoog, haar open oog blikt vrij ongedwongen in de verte ; het haar is van achteren opgebonden ; slechts
een p aar lokken golven over den nek, en boven den schedel verheft zich de haarbos, even als bij Apollo. Mare inaagdelijk ge-
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welfde borst is meest altijd bedekt; de heupen zijn meer smal
dan vrouwelijk gerond, van daar het ligte, slanke en snelle in
hare gestalte. Zij verschijnt nooit antlers dan in de spartaansche
tunica zonder armen, onder de borst vastgegordeld. Als jageres
is haar kleed opgeschort ; de tunica is namelijk boven de knie
opgenomen en om de heupen vast gebonden, opdat het lange
gewaad haar bij het najagen van het wild niet zou hinderen.
Om dezelfde reden is haar kleed in breede plooijen gelegd, en opdat zij de armen vrij zoude kunnen gebruiken, over de schouders
en om het lijf vastgemaakt. Over den schouder draagt zij den
pijlkoker ; in de hand heeft zij den boog of eene werpspies en
hare voeten worden door condom sluitende schoenen beschermd.
Op deze wijze voorgesteld, ziet men haar nu eens in rust, dan
eens in het oogenblik, dat zij eenen pijl afschiet. — — Het was
natuurlijk, dat alle minnaars van de jagt in deze Diana eene beschermster vonden ; zoo zegepraalde de maagdelijke Atalante
door hare hulp, en de terugkeerende jagers waren gewoon een
deel van den gemaakten buit aan Diana te wijden. Voor die genen , die met haar aanzien spotters, of haar beleedigden, was zij
eene verdelgende goden. Zoo doodde zij Chisdne en CorOnis, twee
vrouwen, die zich beroemden haar in schoonheid te overtreffen,
en om dezelfde reden doorschoot zij de dochters van Ni`Obe met
hare pijlen, terwijl Apollo de zonen dezer trotsche vrouw doodde.
Broeder en zuster tuchtigden ook den reus TiCyus, die hunne
inoeder Latona beschimpt had. Voorts zond zij het vreeselijke
calydonische zwijn in de velden van Aetolie , om den kola-41g
Oeneus daarvoor te straffen, dat hij haar bij een oogstfeest vergeten
had, haar even als de andere goden te danken. In de haven van
Ardis eindelijk veroorzaakte zij eene aanhoudende windstilte ,
waardoor het grieksche leger niet uitzeilen kon, tot dat zij door
het offer van Iphigenia , de dochter van koning Agamemnon ,
verzoend werd ; want de laatste had de misdaad begaan , eene
geliefde hinde in een haar gewijd bosch te dooden , en zich op
zijne jagersbehendigheid te beroemen. Deze overlevering doet
zien, dat zij ook in Tauris vereerd werd; want Diana onttrok
de onschuldige maagd aan het offermes, en bragt haar heimelijk
als hare priesteres naar dit land. Voor de aldaar wonende Scythen
was zij niet alleen jagtgodin ; veel meer bewees men haar eene
woeste en wreedaardige vereering, die voornamelijk in naenschenoffers bestond. In Tauris moest daarorn ook Iphigenia, in weer-
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wil van harm' afschuw van deze barbaarsche gewoonte, op het
altaar van den tempel van Diana zoo lang de vreemdelingen, die
aan de kust landden, onder woeste krijgsdansen laten slagten ,
tot dat haar broeder Orestes haar verloste en haar te gelijk met
het standbeeld der godin naar Griekenland overbragt. Hij
landde te Brauron in Attica, en liet daar het beeld achter, dat
nu in Athene en Sparta vereerd werd. Om deze reden wordt Diana
ook met de namen van Iphigenia en Brauronia aangeduid. Menschenoffers werden haar echter in Griekenland niet gebragt, maar
hare aziatische woeste vereering hield zich in Sparta in zoo
verre staande, dat men de knapen v6Or haar altaar ten bloede
toe geeselde. — Voor het overige droeg zij boog en pijlen niet
te vergeefs , en vertoonde zij zich nu eens in haar verdelgend,
dan eens in haar reddend karakter. Zoo gebruikte zij, even ale
Apollo, hare wapenen, om pest
en dood onder de menschen to
zenden ; gelijk deze de mannen, zoo ontrukte zij de vrouwen door eenen snellen en
zachten dood aan het leven ,
terwijl zij hare pijlen op haar
afdrukte. Even zoo redde of
doodle zij de kraamvrouwen, en
verwekte door hare pijlen de harensweeen. Daarentegen werd
zij als barnzharti ge en zegenende godheid om afwending van
rampen aangeroepen,en schonk
zij aan de haar smeekende
zwangere vrouwen eene gelukkige en voorspoedige bevalling. — Wanneer zij echter
moede was van de jagt en het
omzwery en door bosschen en
bergen, dan hing zij of hare
wapenen te Delphi op,en mengde zich onder de koren der
Muzen en Gratien , of legde
een bezoek op den Olympus af,
al waar eerst Apollo, later de
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tot god verhevene Hercules, haar, zoo lang zij daar vertoefde, van
de wapenen ontlastte. — Door hare liefhebberij voor de jagt,
vergat zij zoo wel de liefde als het hnwelijk ; noch Venus , noch
Amor konde op haar hart sets uitwerken, zoo dat Sophocles haar
de eeuwig lcuische noemde. Zij eischte onbevlekte kuischheid van
al de nymphen, die haar gevolg uitmaakten, zoo wel als van de
hare heiligdommen bedienende priesters. Den prachtigsten tempel bezat zij te Ephesus,, alwaar zij , gelijk in Klein-Azie in het
algemeen, als eene weldadige natuurgodheid vereerd werd, op
wie eerst later de naam vats Artemis of Diana overging, en die
met Apollo in geene betrekking scliijnt te staan. Deze onder de
zeven wonderen der wereld gerekende tempel werd slechts door
maagden betreden, en werd door gesnedene priesters bediend.
Het daarin geplaatste standbeeld der godin was van alle anderen onderscheiden. De Diana van Ephesus, eene sterke, bloeijende maagd, droeg als beschermster der steden eene mnurkroon
op het hoofd; men overdekte haar met borsten, als zinnebeeld
van het door haar geschonken leven, terwijl het ligehaam, uit
een naar onderen afnemend blok bestaande, met talrijke zinnebeeldige diergestalten versierd was. Eene dergelijke gedaante
heeft zij in de tempels van andere grieksche steden en op vele
in Azie gesiagen munten. — Een ander beroemd heiligdom
stond te Rome op den aventijnschen berg. in de schadnw van
een donker wood, dat door geenen man betreden mogt worden,
om het kuische gevoel der godin niet te kwetsen. — Ook werd
het gewoonte onder de maagden, om voor dat zij hnwden, aan
Diana eenen stier ten offer te brengen. Want zij , de beschermster der kuischheid, beloonde niet alleen deze deugd, gelijk zij
aanflippolytuc bewees, maar strafte ook de genets, die daartegen
misdeden. Ann de koningin Alcestis zond zij in de bruidskarner
een groot aantal vreeselijke slangen , omdat deze haar het huwelijksoffer niet gebragt had. Orion sneefde onder hare pijlen ,
omdat hij het gewaagd had zijn oog op eene harer nymphen te
slaan. Actaeon, die het ongeluk had haar in het bad te beloeren
en zoo haar maagdelijk gevoel te schenden , werd terstond in een
hert veranderd, en door zijne eigene honden verslonden. De
broeders Otus en Ephialtes , die haar onbezonnen lager Leiden,
vielen op het eiland Naxos daardoor, dat zij zelve de gestalte
eener ree aannam, op welke de boosdoeners te gelijk hunne speren wierpen , terwijl zij tusschen hen heensproi4:1-, , zoo dat zij
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elkander wederzijds doorboorden. — Desniettegenstaande ontstond de beroemde mythe, die haar eenen liefdehandel toeschrijft
met den bakoorlijken Endymion , eenen herder , die op den berg
Latmus in Cade woonde. Oorspronkelijk had deze mythe wel
is waar betrekking op de maangodin Sane (Luna) ; maar in latere tijden trad Diana in hare plaats; zij werd als maangodin
vereerd, even als Apollo het ambt van zonnegod verkreeg en
den wagen van Helios (Sol) langs den hemel voerde. En even
als men Karen broeder Phoebus noernde, zoo verkreeg zij den
zusterlijken naam van Phoebe, cri was bij de Romeinen dezelfde
als Luna. Zie bet verdere dezer mythe op End y
o n.
Dictys igrieksch). Z. Perseus.
Dido (romeinsch), de beroemde stichtster van Carthago,
die door Virgilius verheerlijkt geworden is als de schoone geliefde
van Aeneas. Haar naam was eigentlijk Eli ss a, en zij was de
zuster van Pygmalion, honing van Tyrns; de naam haars vaders
wordt zeer verschillend opgegeven. Pygmalion liet harm echtgenoot Sichaeus ombrengen, ten einde zich van diens groote
schatten meester te maken, die echter te goed verborgen waren
en welke hij vruchteloos zocht. Daarop scheepte zich Dido met
deze schatten heimelijk in, en door vele Tyriers vergezeld ontvlugtte zij haar vaderland. Eerst zeilde zij mar het eiland Cyprus en voerde vervolgens een aantal vrouwen van daar mede.
Daarop landde zij op de afrikaansche kust, in de streek van de
aldaar reeds gevestigde phoenicische volkplanting Utica. Van den
op deze kust regerenden numidischen honing Hiarbas of Jarbas
kocht zij zoo veel land, als zij met eene ossenhuid omspannen kon.
Zij liet daarop de huid in dunne riemen snijden, verbond die tot
eenen zeer langen riem, en omspande daarmede een aanmerkelijk stoic lands, waarop zij bet kasteel Byrsa (huid) en later de
stad Carthago bouwde. Deze volkplanting verhief zich binuen
korten tijd tot zeer grooten bloei en verwekte daardoor den nijd
van den honing Hiarbas, die Dido onder bedreigingen tot gemalin eischte. Dido zocht uitvlugten ; doch toen allen uitgepnt waren, eischte zij een uitstel van drie maanden , voor dat het huwelijk zoo voltrokken worden; zij bragt gedurende dezen tijd
talrijke offers aan de goden , en besteeg eindelijk zelve den voor
de offerdieren buiten de stad opgerigten grooten brandstapel met
een bloot zwaard in de hand. Aldaar verklaarde zij , ten aanhoore der verbaasde toeschouwers, dat zij , om het vaderland to
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redden , besloten had, tot haren gemaal Sichaens te gaan, en stiet
zich daarop zelve het zwaard in de borst. Zij werd door het dankbare yolk daarom later als godin vereerd. Hoe de omstandigheden van haren dood door de dichters veranderd zijn, is op
Aeneas gemeld.
Didymaeisch Orakel (grieksch) , na het delphische ,
het beroemdste orakel van Apollo , gesticht door Branchus ,
eenen gunsteling van dozen god, die eene volkplanting naar het
zuidelijk van Milêtus gelegene Diclyme in Carle voerde.
Dike (grieksch) , de godin der Geregtigheid , eene dochter
van Zeus en Themis , nadert als aanklaagster den troon haars
vaders , wanneer een regter onregtvaardige vonnissen spreekt,
Zij zelve doorboort ook het hart van den booswicht met het zwaard,
dat de schikgodin Aesa voor haar smeedde; zij beloont daarentegen de regtvaardigen. Hare zusters zijn Eunoniya (de wettigheld) en Eirene (godin des vredes). Z. A st r a e a, die ook voor
hare zuster gehouden en somtijds met haar verwisseld wordt.
Diomedes (grieksch) , de zoon van Tydeus en Deipyk ,
eene dochter van den koning Adrastus van Argos; na diens dood
de opvolger des laatsten. Hij was een der dapperste helden voor
Troje, na onder de Epigonen mede gestreden te hebben. Hij
haalde met Ulysses (Odysseus) Philoctetes en de pijlen van
Hercules van het eiland Lemnos en be yond zich in het houten
paard. Hij verzette zich in den raad der vorsten tegen den voorslag van Agamemnon om Troje onverrigter zake te verlaten. Na
zijne terugkomst moest hij voor zijne ontrouwe gemalin vlugten,
en had nog velerlei lotgevallen op zijne omzwervingen. Een
andere Diomedes was de zoon van Ares (Mars) en Cyrene , en
koning der Bistonen in Thracie ; deze voederde zijne vier paarden, Lampos, Deinos, Xanthos en Podarges met menschenvleesch,
waarom hij op bevel van Eurystheus door Hercules gedood werd.
Ditine (grieksch) , de dochter van Oceanus en Tethys, werd
door 'Zeus de moeder van Aphrodite (Venus), die volgens andere
mythen nit het schuim der zee geboren werd. Eene andere DiOne
was de moeder van Pelops en Niobe. Z. Tan talus.
Dionysos (grieksch), de god Bacchus; D iony s i a, de te
zijner eere gevierde feesten. Z. B acchu s.
Dioseuren (grieksch), d. zonen van Zeus, de zonen van
Leda , Castor en Pollux (Polydeucus) genaamd, beroemd zoo wel
door hunne heldendaden, als door hunne wederkeerige liefde en
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vriendschap. Volgens de eene mythe waren zij tweeliugen, volgens eene andere met de schoone Helena zelfs drielingen. Hunne
moeder Leda namelijk, de dochter van Thestius , schonk haren
gemaal Tyndareus, koning van Sparta, slechts eene dochter,
Clytaemnestra , later de gemalin van Agamemnon. De overige
drie kinderen hadden Zeus (Jupiter) tot vader ; deze naderde
Leda in de gedaante eener zwaan, waarop zij twee eijeren ter
wereld bragt, waar van het eene Castor, het andere Pollux en
Helena bevatte. Naar hunnen vermeenden varier worden de
Dioscuren dikwijls Tyndariden genoemd ; in het bijzonder
wordt Castor voor diens werkelijken zoon gehouden , terwijl
slechts Pollux en Helena, als kinderen van Zeus, uit de eijeren
zouden voortgesproten zijn. Ofschoon toch de naam Dioscuren
tegen zulk een tweeledig vaderschap streed, poogde men door
deze uitlegging de omstandigheid te verklaren, dat slechts Pollux
onsterfelijk en Castor alleen sterfelijk was, gelijk uit het lot der
beide zonen van Leda bleek. Doch ook Helena was sterfelijk. —
Door Tyndareus, of door den centaur Chiron tot ware helden
gevormd, onderscheidden zich de Dioscuren in alle heldenondernemingen ; Castor evenwel behaalde den grootsten roem als
paardentemmer, Pollux als vuistvechter. De gunst van Juno
schonk hun twee onovertreffelijke strijdrossen, en hunne eerste
zeer beroemde daad bestond in het bevrijden hunner zuster Helena, die Theseus naar Attica ontvoerd had ; daar op namen zij
deel aan den togt der Argonauten, aan den strijd van Hercules
met de Amazonen, en aan de calydonische jagt, alien groote ondernemingen, waar de voornaamste helden van Griekenland deel
in hadden. Even als zij steeds gemeenscbappelijk hadden gestreden, zoo stonden zij elkander ook bij in het zoeken eener gemalin. Daartoe roofden zij de beide dochters van Leucippus uit Messenie , die Phobe en Helaira heetten , en welke reeds met Idas en.
Lynceus , de zonen van den koning ApVtreus van Messenie , verloofd waren. Dit had ten gevolge,dat de Dioscuren kort daarop door
de vroegere bruidegoms aangevallen en in eenen oorlog gewikkeld
worden, waarin Castor, thans de gemaal van Hilaira , het leven
verloor. Volgens Pindarus ontstond deze strijd niet over gemelden roof, maar over de verdeeling eener runderkudde, die alle
vier helden gemeenschappelijk veroverd hadden. Castor viel door
de werpspiesen der zonen van Aphareus, en Pollux had wcl het genoegen van zijuen gesneuveldcn vriend gewroken te hebben, daar
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hij eigenhandig Lynceus met zijne pijien doorschoot , terwijl Idas
door eenen bliksemstraal van Jupiter verpletterd werd; maar niets
konde zijne smart over bet verlies van zijnen geliefden broeder
lenigen of verzachten. Te vergeefs riep hem zij n goddelijke vader
naar den Olympus, opdat hij in hemelsche zaligheid zijne aardsche
droefheid zoude vergeten ; hij kon zich -Diet eer in zijne diepe droefheid troosten, dan toen Jupiter aan zijne smeekingen gehoor gaf,
om namelijk aan den gestorven Castor, die niet meer onsterfelijk
kon gemaakt worden, ten minste de helft zijner eigene onsterfelijkheid te mogen afstaan. — Dien ten gevolge gebeurde het dan , dat
de beide Dioscuren den eenen dag in den hemel, den anderen in
het graf doorbragten, of dat zij , volgens eene latere mythe , beurtelings, en dus van elkander gescheiden , den eenen dag op den
Olympus, den anderen in het schimnienrijk sleten. Even als Zeus
hunne onvergelijkelijke broederliefde beloonde, door hen onder de
sterren te verplaatsen , (het
gesternte der tweelingen), zoo
werden ook Castor en Pollux, tot aandenken van het
heilig verbond hunner zielen,
door de Grieken vereerd en
steeds vereenigd afgebeeld.
Daarenboven liet men ook
niet na om hun steeds afwisselend verblijf op den Olympus en in de onderwereld
zinnebeeldig voor te stellen. Men stelde hen alzoo voor als
hiernevens, het eene der beide hoofden
near boven het andere 'mar onder gekeerd. Anders beeldde men hen af,
hoe zij, als tot eeuwig afscheid, elkander de handen reiken, en zich in tegengestelde rigting verwijderen. Reeds
vroeg in de oudheid bewees men hun
goddelijke eer; dikwijls vindt men boven hunne hoofden eene ster
geteekend , ter berinnering daaraan , dat op den togt der Argonauten , toen een geweldige storm de schepelingen overviel, zich
twee sterren op hunne hoofden vertoonden. Zij werden dan ook
als beschermgoden der zeelieden vereerd, en hadden de goddelijke bediening, om de door stormen bedreigde schepelingen te
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beschermen en naar eerie veilige haven te voeren. Men geloofde,
dat zij alsdan op de schepen zelven nederdaalden en in de gedaanto Bier electrieke vonken of vlammen zigtbaar werden, die men
bij de onweders somtijds aan de toppen der marten ziet, en thaus
St. Elmusvuur noemt. Zij werden daarom dan ook voornamelijk
in zeesteden vereerd. De Romeinen hadden hun eenen tempel in
de haven van Ostia opgerigt ; volgens eene oude mythe stonden
hun de Droseuren in eenen slag tegen de Latijnen bij, en bragten
zij de eerste tijding der overwinning, sneller dan een sterfelijke
bode zulks hadde kunnen doen, naar het Forum te Rome, drenkten
toen de door hen bereden rosseu, en verdwenen plotseling. Behalve de sterreu gaf men hun ook tot attributen Witte paarden,
spartaansche hoeden en in de handen eene vverpspies ; nu eens
zijn zij op paarden gezeten , dan weder geleiden zij die bij den
toorn. Somtijds zijn zij te voet, zonder rossen en alleen met de
spies, maar altijd in jeugdige bloeijeude gestalte , met zware lokken om het voorhoofd en de slapen. Daar zij ook als de beseherniers der ligchaamsoefeningen beschouwd werden, stonden hunne
standbeelden te Sparta aan den ingang der renbaau.
Dire° (grieksch Dirke), de dochter van Helios en de gemalin van den thebaanschen vorst Lycus , werd door Amph2on en.
Zethus wegens de door haar aan hunne moeder gepleegde wreedheid aan eenen stier gebonden en zoo flood gemarteld. Z. A mphion en An ti6pe.
Diti (indisch). Z. K as yap a.
Dodona (griekseh), eene stad in Epirus, waarin eene beroemde godspraak van Zeus (Jupiter) met een eikenbosch en
eenen tempel was; zij was de oudste en na dat van Apollo te Delphi
het beroemdste orakel van Griekenland. Nopens den oorsprong
zijn de berigten der Egyptenaren en Grieken verschillend, De
priester van Zeus in het egyptisehe Thebe zeide, dat de Phoeniciers van daar twee heilige vrouwen geroofd, en de eene in Lybie, de andere aan de Grieken verkoeht hadden, en van daar de
godspraken te Ammon en te Dodona. De Grieken daarentegen
verhaalden , dat twee zwarte Wilde driven nit Thebe in Egypte
weggevlogen waren, waarvan de eene in Lybie gebleven was, en
de andere zich te Dodona op eenen eik nedergezet en met eene
menschelijke stem bevolen had hier een orakel te stichten. Jupiter operibaarde zich in de heilige eiken, door het ruisehen van
den wind in de digte bladerkroonen, waaraan priesters, later
14
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priesteressen, de uitlegging gaven. Eveneens deden zij met het
geruisch eener aan den voet van den eik opwellende bron, of ook
met den klank van metalen bekkens , die in den eik opgehangen
waren en door den wind tegen elkander geslagen werden.
Dood, z. Mors.
Doris (grieksch), eene dochter van Oceanus en Tethys, de
gemalin van haren broeder Nereus. Zij schonk hem vijftig dockters, die naar haren vader Nereiden, en naar de moeder Dori—
den heetten.
Dorus (grieksch), z. Helle n.
Draak (grieksch en romeinsch), een fabelachtig monster,
waarvan de overleveringen tot in de hoogste oudheid opklimmen,
en aan hetwelk door de verbeeldingskracht der volken de vreeselijkst mogelijke gedaante werd toegekend. Zijne woonplaats
was in alle landen , vooral in het onbekende Azie en Afrika ;
maar ook in de bekende deelen der aarde treft men bij de ouden
deze monsters aan, waarvan de vertellingen op eene destijds
werkelijk bestaande diersoort (misschien de krokodil en de reuzenslang) betrekkiug schijnen te he b ben. Bij de r eusachtige grootte
van dit monster, die somtijds op 50 en 70 ellen wordt opgegeven , voegden de dichters op zeer verschillende wijze gewoonlijk
onderscheidene koppen, den muil eens krokodils, leeuwenvoeten,
arendsklaauwen, vleugels en eene bontgeschubde, harnasachtige
huid. Daarenboven schreef men hem de sterkste zintuigen toe,
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vooral had hij een scherp gezigt, en om zijne vreeselijkheid to
vermeerderen, deed men hem vuurspuwen, sliep hij nooit, en
deed hij terstond de afgeslagen koppen weder aangroeijen (Z.
P y t ho n). Hij was zoo sterk, dat hij gemakkelijk eenen olifant
kon verwurgen, en toch treft men, hoogst zonderling, vertelgen van gevangen en tam gemaakte draken aan. De vijf merkwaardigste in de mythologie voorkomende draken zijn: 1) de
Lernaeische draak, die onder de slagen van Hercules viel;
2) het honderdkoppige hesperidische monster , dat de gouden appelen der Hesperiden bewaakte, insgelijks door Hercules verslagen, en door Juno aan den noordelijken hemel onder de
sterren geplaatst werd; 3) de Castalische draak, die het orakel
van Theinis aan den Parnassus bewaakte (later dat van Delphi),
en door de pijlen van Apollo sneefde; 4) de groote draak van
Colchis, een zoon van den afschuwelijken Typhon en der schoone,
maar in een slangenligchaam uitloopende Echidna, die de bewaker was van het Gulden Vlies, door Medea vergiftigd en door
Jason gedood werd; en eindelijk 5) de in een bosch van Mars
zich ophoudende draak of Lintwornz, welks tanden door Cadmus,
nadat deze hem met steenen verpletterd had, in den grond ge
zaaid werden en gewapende mannen voortbragten. Deze draak
wordt ook Lintworm , of eenvoudig groote slang genoemd , en in
de christelijke kerk werd in de middeleeuwen de duivel of satan
onder het beeld van lien draak voorgesteld.
Druden (noordseh), eene soort van vrouwelijke wezens,
die in de noordsche mythologie als heksen voorkomen , tusschen
de goden en menschen staan, aan de laatsten heil, maar meestal
als boosaardige geesten onheil aankondigden , of dit bevverkten ,
in bosschen , op bergen, of bij rivieren haar verblijf hielden, en
zich onzigtbaar maakten. — De Drudenvoe t, h eks en voe t,
(pentagon, pentagram) is een uit vijf gelijkbeenige in elkander
geslingerde driehoeken bestaand teeken*; ), dat in eenen
trek gemaakt wordt, en waarvan de bazes eenen regelmatigen
vijf hock moesten vormen. Dit mystieke teeken komt reeds in de
hoogste oudheid voor, en behoorde in de leer der Pythagore6rs,
die alles onder zinnebeelden voorstelden, als een teeken , dat de
gezondheid voorstelde, of gaf. Men ziet het dikwijls op grieksche
inunten en op abraxassteenen. In de middeleeuwen werd het
14 *
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tooverformulieren gebruikt, en geloofde men, dat het heerschappij
over de geesten der elementen oefende. Men meende, dat de noordsche of duitsche Drudenvoeten dezen vorm hadden, en zij dergelijke sporen bij hare omwandeling in den grond achter lieten. Om
zich voor de tooverij der heksen te beschermen plaatste men dit
teeken op de deuren of op de andere deelen van het huis , voornamelijk op veestallen , waardoor de veepest geweerd werd.
Druiden en Dr u i d i n n e n (noordsch) , de priesters en
priesteressen bij de Keltischevolken, inzonderheid bij de Galliers.
Zij vormden eenen afgesloten stand, maar geene erfelijke kaste,
oefenden eene groote heerschappij over het yolk nit en hadden
een algemeen opperhoofd. Als priesters verzorgden zij de dienst
der goden , in gewijde bosschen of andere heilige plaatsen deden zij
de offeranden, gaven den goddelijken wil door orakels te kennen,
beslisten als regters in bijzondere twisten, bestuurden de opvoeding der jongelingen, en regelden zij alles, vat de wetenschap ,
namelijk de geheime dienst der godheid , de indeeling van den
tijd, de schrijfkunst enz. betrof. De mistelplant (marentakken)
van den eik , die vooral door hen als heilig beschouwd werd, en
hunne kennis van den loop der sterren , speelden daarbij steeds
eene groote rol. Zij leerden een albesturend hooger wezen, de
onsterfelijkheid der ziel en misschien de zielsverhuizing; maar
daarbij heersehte tevens het afschuwelijkste bijgeloof in de meest
verschillende vormen. Menschenoffers waren bij hen zeer gewoon. Brittanje werd door de Galliers voor de eigentlijke woonplaats der Druiden gehouden, gelijk ook nog thans vele gedenkteekenen, uit ruwe, in zekere orde geplaatste of op elkander gelegde groote steep en bestaande gedenkteekenen aanduiden.
Dryaden (grieksch), en Hamadryaden, de beschermgodinnen der boomen, vooral der eiken, waarvan zij hareu naam
bekomen hebben. Zij leerden en stierven met de boomen, en
waren eene soort van jeugdige, maar sterfelijke wood- en boomnymphen, die bijzonder aan boomkweekers hare bescherming
verleenden. Z. Nymphe n.
Dschakschiamuni of Sakya-m uni (tibetaansch), de
hoogste god der Tibetanen, de Buddha der Indiers en de stichter
van het Lamais werd gehouden voor de negende vleeschwording van Wisclmou. Z. B uddh a.
Dschama (indisch), de goddelijke regter der hel, die voor
eenen uit zuiver y our gemaakten spiegel zit, waariu hij de dadeu

Dschaeschik.

213

aller menschen ziet en gadeslaat. Op eene gouden weegschaal ,
die door zijne dienaren gedragen wordt, weegt hij de zielen der
afgestorvenen, en beslist, wien de hernel zal deelachtig worden ,
en wie, als te ligt bevonden, in de Dsehamaloga, in de hel
geworpen wordt. Zijn paleis is nit het schitterendste kristal gebouwd , doch ofschoon hij de beschermgeest der regtvaardigen
is, wordt hij op schrikwekkende wijze afgebeeld,
Dschaeschik (tibetaansch), een Buddha van den hoogsten god der Lamaiten, door Dschaksehiantuni uit eene prachtige
padmabloem geschapen. Hij nam den last zijns scheppers, om
het gevallen menschdom verder te verlossen, met zulk eenen
ernst en blijmoedigheid op zich, dat hij bij den aanvang van zijnen werkkring de gelofte deed, dat zijn hoofd in tien , zijn ligchaam in duizend stukken springen zoude, zoo dra hij na de niet
voltooijing van zijn work in den hemel terug keerde. Reeds was
het hem gelukt de geheele hel te vernietigen, aan vele millioenen
wezens op aarde de ware godsdienst te schenken, en de verdoemden in het luchtruim van hunne smarten te bevrijden,
terwijl hij persoonlijk in deze rijken verscheen en met zijnen
heiligen goddelijken mond het
betooverende verlossingswoord
ont-ma-ni-pad-mae-hum uitriep.
Reeds had hij alzoo zijne verhevene zending bijna volbragt, Coen
hij in diepe droef heid verzonk, omdat nog niet alien, die hij tot het
geloof in den grooten god Dschakschiamuni bekeerd had, vast genoeg in dit geloof vvaren en weder
.
A
konden afvallen. Daarom wenschte
1- hij, in zijne ontevredenheid met
de wereld , vurig naar zijne hemelsche vreugdcwoning terug te
keeren; terstond sprong dan ook
zijn hoofd in tiers en zijn ligchaam
in duizend stukken. Maar de hoogste god heelde zijn ligchaam en
voegde de stukken weder bijeen.
Men stelde hem nu voor als iemand
met elf hoofden en acht handen, in
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iedere hand een oog dragende, want de schepper maakte van de
stukken des hoofds nu tien hoofden, waar boven zijn eigen als
het elfde en hoogste uitstak. De duizend ligchaamsdeelen Norm-den zich,op bevel van den grooten god, tot duizend handen, elke
met een oog voorzien; zij moeten de duizend Buddha's eener
volkomene wereld, die eenmaal komen zal, voorstellen, en als
vorsten regeren.
Durga Poudjah (indisch), eene goddelijke maagd, even
onheschrijfelijk schoon als moedig en sterk, voorzien van tien
handen en in elke een bijzonder wapen voerende, overwon den
boosaardigen vorst der geesten Mahischasur, die eenmaal den
zonneged Indra uit zijn rijk verdreven had. Durga ontsprong
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uit eene purperen vuurzuil , die de opperste goden Schiva en
Wischnou toornig van zich bliezen, toen de voortvlugtige India
hun zijnen nood klaagde. Zij was de in een ligchaam verschenen
godin Bhawani. Op eenen tweekoppigen leeuw gezeten overwon
zij den helschen geest, die zich in eenen buffel veranderd had,
waarna Indra weder zijn rijk verkreeg.
Dwergen (noordsch) , eene soort van dernonische wezens,
in het midden tusschen de goden en menschen staande, en outsproten uit het lijk van Ymer. Z. Ymer. In de noordsche godenleer zijn zij van eene misvormde gestalte, kleiner dan de
Asen ; zij behoorden tot de eerst geschapenen, om het woeste
land en de gebergten te bebouwen ; daarop volgden de reuzen,
om de monsters te dooden ; eiudelijk de helden, um de dwergen
tegen de reuzen bij te staan. Zij bezaten eene reusachtige sterkte:
vier dwergen, aan de vier hoeken des hemels geplaatst , droegen
het geheele firmament. Zij v aren van onderaardsche en nachtelijke natuur; hunne woonplaats was het steenrijk en aardrijk, zij
werkten alleen des nachts en konden het licht der zon niet verdragen. Een zonnestraal doodde en versteende hen, gelijk dan
ook de wonderbaar gevormde en afgebrokkelde rotsen der noorweegsche kust niets dan versteende dwergen zijn. Er waren twee
hoofdsoorten : zij, die in de aarde wonen, en zij , die zich in de
steenen ophouden ; beiden hebben hunnen bijzonderen meester ;
die over de aarddwergen beet Durin, die der steendwergen 117odsognir. Daarenboven maakt de Edda melding van eene derde snort,
van die namelijk, die zich op den togt van Swains Haugi naar Orwanga in Jornwall bevinden. Zij ziju inzonderheid beroemd door
hunne kunstvaardigheid in het bouwen, draaijen en smeden. Een
dwerg had zelfs den godenburg gebouwd. De schoonste wapenen,
versierselen en metaalwerken kwamen uit hunne bekwame handen , order anderen de humor van Thor, de werpspies van Odin,
het gouden haar der godin Sif, de ring Draupner en andere Bingen, waarvan op Br o k eene proof verhaald is. Hunne geschenken hadden eene heilzame of onheil aanbrengende tooverkracht.
Ook de dichters-meede is hun work. Z. Quase r. Met de Pygrnaeen
der oude Grieken zijn zij in geenerlei wijze verwant. Z. vender
Elfen en Kabouter.
Dysen of Disen (noordsch) , godinnen in het algemeen, nu
eens de Walkyren, dan eons de Schikgodinnen, die men, vooral
bij moeijelijke geboorten, om hulp smeekte.

E.
Echidna (grieksch), eene nymph van dubbele gestalte,
van boven eene schoone maagd, maar met het onderlijf van eene
reusachtige afschunelijke slang ; volgens eenigen verwekt door
Tartarus en Gaea (aarde), volgens anderen door Chrysaor, eenen
noon van Poseidon (Neptunus) en de Oceanide Callirrhoe. Zij
woonde in een hol van Cilicie, in het land der Arimers, verouderde nooit, verspreidde schrik en vrees in de omstreken en zelfs
goden vreesden bet monster. Zij was gehuwd met den reus Typhon, wien zij de vreeselijkste monsters der oudheid baarde. Zij
geldt namelijk voor de moeder van de driekoppige Chimaera,
van Gorgo , Scylla en de Sphinx, van den helhond Cerb'erus ,
van den wachthond Orthrus , dien de drielijvige Ger;yon bezat,
en van den afschuwelijken adelaar, die de lever van Prometheus
afknaagde; voorts van den Neineischen leeuw en de afschuwelijke draken, waarvan de mythologic melding maakt. Herodotus
verplaatst haar naar Scythie, alwaar Hercules haar beminde, en
zij daardoor de stammoeder der scythische koningen wend.
Echo (grieksch), eene boeotische hergnymph, die eenmaal
de gave der welsprekendheid in den hoogsten graad bezat en
door haar aangenaam gesnap de ijverzuchtige Juno zoo _tang wist
bezig to houden , dat zij Karen gemaal Jupiter bij zijne hefdesgevallen met de nymphen niet verrassen kon. Tot straf voor
deze eindelijk ontdekte list verbande Juno haar uit hare nabijheid, en ontnam haar het voile gebruik harer bewegelijke tong,
zoo dat zij alleen de laatste vvoorden der vragen, die haar
gedaan werden, herhalen kon. Zij verborg zich nu in de schaduw der bosschen, maar een nicuw ongeluk wilde, dat zij liefde
voor den schoonen Narcissus gevoelde, die de ijdele jongeling
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niet beantwoordde. Uit droefheid daar over teerde haar ligchaam zoodanig uit, dat niets van haar overig bled, dan de verzwakte stem, en zelfs deze verborg zich in de bergholen, rotsspleten en wooden, om alwaar als nagalm een treurig leven te
slijten. Z. Narcissus.
Eenhoorn (noordsch), een fabelachtig ros, dat op het
voorhoofd eenen langen, regten hoorn draagt, die uit het allerfijnste ivoor bestaat. Men vindt de overlevering van het bestaan
van zulk een dier reeds in hooge oudheid en in de meest verwijderde streken der aarde. Het was buitengewoon behendig en
snel, gevreesd om zijne wildheid , die niets verschoonde, maar
kon toch door eene reine maagd ligtelijk bedwongen wooden.
Uit den hoorn zou men bekers v ervaardigd hebben, die dadelijk
het vergift verrieden, waarmede men den drank mogt vermengd
hebben.
Egeria (romeinsch), eene nymph, de geliefde en raadgeefster van Numa Pompilius , die aan hare wijsheid den zegen zijner heerschappij verschuldigd was. Zij hield zich op in eene
grot, te midden van een donker bosch bij Rome, waar men nog
thans hare grot vertoont. Na den dood van Numa bedroefde zij
zich zoo zeer, dat zij door de godin Diana nit medelijden in eene
bron veranderd werd.
Eileithyia (grieksch). Z. II ithyi a,
Einheriar (noordsch), de heldengeesten in Walhalla, de
zielen aller dappere strijders, die in dezen godenburg binnengam', wanneer zij op de aarde gestreden en eenen eervollen dood
op het slagveld gevonden hebben, die hun door de Walkyren bereid wordt. Ook in het Walhalla zetten zij, tot aan den ondergang der wereld, dag aan dag hunne gevechten voort, die echter
alleen in wapenoefeningen bestaan; want zoo dra de strijd geeindigd is, staan de gevallenen weder op, om met de overigen aan
Odins gouden tafel te spijzen en a]sdan in de armen der eeuwig
maagdelijke Walkyren uit te rusten. De goden hebben deze onvermoeibare strijders noodig, wanneer de zonen van 111 uspelheim
met brandende fakkels zullen invallen om de w ereld te vernietigen. Een gedeelte der Einheriar bewaakt den door Freia bewoonden burg, alwaar zij een leven leiden, dat nog zaliger is, dan
dat hunner broeders in -Walhalla
Eirene (grieksch), en Pax of Irene (romeinsch), de godin
des vredes, de jongste der IIoren . Z P a x.
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Ekhart (noordsch), gewoonlijk de getrouwe Ekhart genaamd, een vriendelijke beschermgeest, die het vs oedende leger
van den Wilden Jager vooruit zweeft, om de reizigers van diens
aankomst te onderrigten en met eenen witten staf te w aarschuwen, ten einde zij het gevaar zouden kunnen ontwijken. Ekhart
was een schildknaap van den wilden jager en vermaande hem in
zijn leven bestendig om zijne boosheid te laten varen, doch vond
geen gehoor.
Electra (grieksch), de dochter van Agamemnon en Cytaemnestra, zuster van Orestes en 1phigenia. Bij den moord haars
vaders redde zij haren elfjarigen broeder. Z. Or est es. Zij zelve
werd door Aegisthus op de smadelijkste wijze behandeld en aan
eenen geringen man in Argos ten huwelijk gegeven, die haar
evenwel nit achting niet aanraakte. Na het terugkeeren haars
broeders hielp zij hem op alle mogelijke wijzen om zijne wraak te
voltrekken ; zij huwde daarop met diens trouwsten vriend Pylades, en werd na haven dood bij haren vader begraven. — Eene
andere Electra, de dochter van Atlas, werd door Zeus moeder
van Dardnus, die Troje stichtte, en was eene der zeven aan den
hemel geplaatste Plejaden. — Eene derde, de dochter van
Oceanus en Tethys, de gemalin van den zeegod Thaumas, was
de moeder vau Iris en de Harpijen.
Electryon (grieksch), een zoon van .Perseus en Andromeda, koning van Mycenae, huwde met Anaxo, en werd vader
van de door Jupiter beminde Alcmene. Toen Amphitryon Electryon geholpen had om zijne door de zonen van Ptereliius geroofde
runderkudden te heroveren, gaf deze hem zijne dochter Alcmene
ten huwelijk. Daarbij verloor echter de vader, door eenen ongelukkigen steenworp van Amphitryon, het leven. Z. Amphitryon.
Elementen (Geesten der), de geesten, die, naar het
volksgeloof, het oppertoezigt over de aangenomene vier elementen
of hooldstoffen hadden, en daarin leefden. Er waren dus vier
soorten. 1) de Sylphen , of luchtgeesten; 2) de Salamanders,
uiterst fijne en schoone vuurgeesten ; 3) de Undinen, watergeesten, en 4) de G nomen, in den schoot der aarde wonende geesten.
Eleusinien (grieksch), of Eleusinische My steri en,
de groote, te Eleusis gevierde, met vele geheimzinnige gebruiken
verbonden feesten, die aan de godin Ceres (Demeter) hunnen oorsprong te danken hadden, maar ook ter vercering van Proser-
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pina, hare dochter, en later ook tot die van Bacchus dienden. Zij
waren de oudsten en heiligsten in Griekenland. Z. C e r e s.
Elfen (noordsch), duitsch eigentlijk Elben, oudnoordsch Alfar (Alfen)en angelsaksisch Aelf, zijn wezens die in het midden
tusschen de goden en menschen stain, en wier naam vermoedelijk
het Witte en schitterende beteekent. Het geloof aan deze Ellen was
door geheel Duitschland en in alle noordsche landen algemeen
verspreid, en ging in lateren tijd over in dat van Kabouters ,
dwergen, aardmannetjes of aardgeesten , enz. Volgens Snorro
Sturleison , den vervaardiger der jongere Edda, waren er twee
klassen van Ellen, de Lichtelfen, wier werkkring en gebied Alfhelm is, en Donkeralfen of Zwartalfim , die zich in Zwartalfheins
ophouden, diep in Nflheim. Beiden zijn elkander zeer ongelijk in
uitvvendigen vorm en krachten , de eersten schitterender dan de
zon, de anderen zwarter dan pik. Even verschillend is beider karakter. De Lichtelfen zijn blijmoedige en vervrolijkende geesten,
goedaardige en goedgezinde schepseltjes , die in heuvelen wonen,
even als de menschen in maatschappijen leven, gaarne met goden
en menschen vriendschappelijken omgang onderhouden , onder
eenen Elfenkoning of Elfenkoningin stain, en in de heerlijke zomernachten hunne blaauwe kudden onzigtbaar weiden , of in den
maneschijn op de grasperken hunne dartele dansen uitvoeren. Op
het hoofd dragen de mannelijke Ellen ligte mutsjes of kappen ,
waaraan zij hunneonzigtbaarheid te danken hebben; zoo dra deze
afvalt worden zij zigtbaar, en komt een mensch in deze gelegenheid , dan kan hij hunne dartele spelen als ooggetuige bijwonen.
Zij houden van de muzijk en daarin zijn zij zeer bekwaam ; edele
ridders werden door de heerlijke toonen der vrouwelijke Ellen
gelokt en moesten haar alsdan zeven jaren dienen. De Zwartelfen
daarentegen vermijden den zonneglans en komen alleen in donkere nachten uithunnewoningen te voorschijn, wier duisternis zij
evenwel door middel van fonkelende edelgesteenten en schitterende metalen in eene schitterende helderheid weten te herscheppen.
Want zij gebieden over de ondoorgrondelijke schatten, die in den
schoot der aarde verborgen zijn en bouwen zich de heerlijkste paleizen, daar zij niet alleen alle tooverkunsten kennen, maar ook
zelven de bekwaamste en behendigste kunstenaars zijn, meer dan
men van hunne wonderlijke en afschuwelijke dwergachtige ge daanten zou vermoeden. Voornamelijk munten zij uit in het smeden der metalen (Z. B r o k). Den menschen brengen zij alleen
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schade toe; zij stelen gaarne ongedoopte kinderen ; zelfs hunne
nabijheid is gevaarlijk ; hun adem brengt ziekte of dood, en aan
hunne geschenken kleeft steeds een vloek. Klokkengelui verjaagt
hen, daar zij steeds om den val van het heidendorn treuren. Met
het aanbreken van den dag moesten zij van de oppervlakte der
aarde in hunne donkere verblijven terugvlugten ; de eerste zonnestraal, die hen toevallig verraste, versteende hen. Wat de grootte
der eerste Elfen betreft, zoo gelooft men gewooulijk, dat zij niet
grooter zijn dan een duim en daarbij zulk eene sierlijkheid en
ligtheid van ligchaam bezitten, dat een dauwdruppel, waarop zij
toevallig stappen, niet wegvloeit, maar slechts eene zachte trilling verkrijgt. Men geloofde echter ook, dat zij elke grootte, elke
gestalte naar welgevallen konden aannemen, wanneer men hen
toornig maakte. Andere vertellingen geven hun dezelfde grootte
en vorm als de menschen , maar met bovenaardsehe schoonheid
en bekoorlijkheid, gelijk geen sterveling die ooit aausehouwd heeft.
Somtijds hield men ook de Elfen voor gevallen goede geesten,
zoo als de Peri's in Perzie, die eenmaal op verlossing hopen. Z.
Dwergen, Kabouter, Gnomen enz.
Elissa (romeinsch), de eigentlijke naam van Dido. Z. aid.
Eliwager (noordsch), de rivieren der hel, waarvan er elf
met afzonderlijke Damen worden genoemd, en waaruit de wereld
ontstond. Z. H el.
Elpenor (grieksch), een der gezellen van Odysseus (Ulysses), die door Circe in zwijnen veranderd werden. Toen hij zijne
menschelijke gestalte weder bekomen had, sloop hij eens, door den
wijn bedwelmd , op het dak der wooing van Circe, viel er of en
stierf Odysseus trof hem in de onderwereld aan en begroef hem
op zijne Bede.
Elysium (grieksch en romeinsch), de bekoorlijke verblijfplants der zabgen,, dat de dichters met de liefelijkste kleuren
versierdeu , het paradijs der Grieken en Romeinen. Men stelde
zich dit nu eens voor als een onderaardsch rijk, gescheiden van
den donkeren Tartarus, waarvan Pluto koning en god was, en
verlicht door eigene zoo en eigene sterren ; te gelijk was dit
verrukkelijke gebied omspoeld door de zilveren golven der Lethe,
de stroom der vergetelheid, waaruit alle nieuw aangekomenen
dronken, om zich daardoor van de herinnering van alle aardsche
Teed te ontslaan De schimmen , die door Charon over den Styx
gevoerd werden, zagen dit Elysium aan de regterzijde in de on-
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derwereld. Dan weder hield men deze verblijfplaats der zaligen
voor een wondervol eiland, aan den westelijken rand der aardschijf gelegen, welker platte oppervlakte van alle zijden door den
Oceanus werd omspoeld , maar steeds aan de lichtzijde der baan,
die de in den Oceaan nedergedaalde zonnegod op zijne terugreis
aflegt, nadat hij zijnen dagelijkschen loop aan het firmament volbragt heeft. Op andere tijden dacht men aan onderscheidene
zulke eilanden, die in deze wereldstreek gelegen waren, als dan
de Eilanden der zaligen genoernd (insulae beatOrum), die de dichters met de heerlijkste kleuren schilderden. Er heerscht in deze
Ely zesche, door eeuwigen zonneschijn verlichte velden , die jaarlijks driemaal den rijksten oogst van de zoetste vruchten leveren,
noch sneenw, noch winter, noch regen of onweder ; een bestendige westewind, uit de golven van den Oceaan opstijgende, suist
bestendig om de wangen der gelukkige bewoners to verkoelen.
Kronos (Saturnus) voert den schepter over het geheele rijk , en
heeft, zoo als Pindarus zingt, zijne vaste wooing op een der zalige
eilanden opgeslagen; nevens hem zitten Rhadamantes , Peleus ,
Cadmus en Achilles op hunne troonen. Waar echter ook de dichterlijke vrijheid en verschillende opvatting der aardkunde het
Elysium mogen plaatsen , alleen voor de gunstelingen der goden
staat de toegang open, alleen de vromen en deugdzamen, die in
het doodengeregt zoodanig bevonden zijn , leven aldaar voor eeuwig in onveranderlijke gelukzaligheid. Toen Aeneas, na zijne
omwandeling door den Tartarus, in dit paradijs kwam, zag hij
aldaar dappere strijders voor het vaderland, weldoeners der
menschheid, priesters van reinen le venswandel en heilige dichters.
Z. Tar tarns.
Enceradus (grieksch), de zoon van Tartarus en de aarde,
een der reuzen of Giganten , die met de goden streden. In den
strijd werd hij door Pallas (Minerva) met den wagen overreden, of deze goden wierp het eiland Sicilie op hem, toes hij Wilde
ontvlugten. Volgens anderen werd hij door de bliksems van.
Jupiter bedwelmd, en de Aetna op hem geworpen, zoo dat, wanneer hij zich beweegt, geheel Sicilie daarvan trilt.
Endymion (grieksch), een zeer schoon jongeling, dien de
kuische maangodin Selene, of de later als maangodin erkende
Diana boven alle andere stervelingen met hare liefde gelukkig
maakte. Volgens eenigen was hij een zoon van Zeus (Jupiter)
en leefde op den berg Latmos in Curie als jager of herder; vol-
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gens anderen had hij A gthlius , koning van Elis , tot vader, en
was door deze godin uit ziju geboorteland derwaarts weggevoerd. Hij Meld zich in eene grot van den berg Latmos op , en
als Diana in haren zilveren wagen des nachts de grenzen van
Carie bereikte, stapte zij of om den op zijn eenzaam leger gerust
sluimerenden jongeling te kussen, die alleen door zijne trouwe
honden bewaakt werd. Ook deze wachters deed Amor (Eros) ,
die gewoon was de minnende godin met lichtende fakkels te vergezellen, bij hare aankomst inslapen. Zwijgend naderde Diana
als dan den beminde , beschouwde hem in zalige verrukking, en
drukte eindelijk bij het afscheid nemen eenen kuischen kus op
zijne lippen, zonder hem te wekken. Endymion evenwel, die in
zijne sluimering de hoogste zaligheid smaakte, smeekte zijnen
vader om de guest, om eeuwig te mogen voortsluimeren , en
daarbij eene eeuwige jeugd te mogen behouden, en Jupiter stood
hem deze bede toe. Volgens anderen had hij bij Selene vijftig
dochters, en wezen de Eleers in hun land zijn graf aan.
Enyo (grieksch), z. Bella n a (romeinsch).
Eos (grieksch), z. A ur dr a (romeinsch).
Epaphus grieksch), een zoon van Zeus (Jupiter), en lo ,
dien deze in Egypte ter wereld bragt, nadat zij weder eene menschelijke gestalte bekomen had. Op aansporing van Juno (Hera)
roofden hem de Cureten terstond na de geboorte, doch zij werden
door de bliksems van Jupiter gedood, en Id vond haren zoon op
de grenzen van Aethiopie bij de koningin. van Byblus weder en
voerde hem naar Egypte terug. Hier werd hij koning en bouwde
Memphis. Naar zijne dochter Libya kreeg Libye den naam. Z. I ii.
Ep6us (grieksch Epeio s), de zoon van Panopeus, was met
dertig schepen van de Cycladische eilanden naar Troje getrokken, en bouwde met Minerva's hulp het beroemde houten paard,
waarin hij zelf zich mede opsloot. Te Metapontus in den tempel
van Minerva toonde men nog lang de werktuigen, die hij daartoe gebruikt had. Bij Homerus is hij een krachtig vuistvechter
en behaalt hij bij de lijkspelen van Patrocles den prijs.
EpigOnen (grieksch) , de N a g e b or en e n, de zonen der
voor Thebe gevallen zeven helden. Zij ondernamen om hunne
vaders te wreken, tien jaren na den eersten thebaanschen oorlog
eenen nieuwen togt tegen deze stad en veroverden haar. Z. Z ev e n voor Thebe, Oedipus, Adrastus.DenamenderEpigonen waren : Alcmaeon en Amphilochus , zonen van Amphia-
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reus; Aegialeus, zoon van Adrastus; Diomedes, zoon van Tydeus; Promachus, zoon van Parthenopaeus; Sthenelus, zoon van
Capaneus; Thersander,, zoon van Polinyces, en Euryalus, zoon
van Mecistheus.
Epimenides (grieksch), een herder op het eiland Creta ,
weidde op zekeren tijd de rijkekudden zijns vaders en verloor op
de weide een stuk daarvan, dat hij onverwijld ging zoeken. Vermoeid rustte hij nit in een hol van het gebergte en viel in slaap.
Zoo dra hij weder ontwaakt was, zette hij bet zoeken voort in de
meening, dat hij slechts eenen korten tijd geslapen had; maar hoe
stood hij verbaasd Coen hij zag, dat hij zich in eene geheel onbekende streek be yond. Met moeite ontdekte hij eindelijk het huis,
waarin hij geboren was, maar ook dit werd door vreemden bewoond. Na een kommervol onderzoek be yond hij, dat hij niet
minder dan zes en vijftig Jaren geslapen had ; zijn varier was lang
gestorven, zijn broeder een grijsaard geworden, en alles rondom
hem was veranderd. Zoo dra doze zeldzame gebeurtenis bekertd
werd beschouwde ieder den langen slaper voor eenen lieveling
van Apollo, en schreef men hem buitengewone krachten toe; men
bediende zich van hem als eenen vertronweling der goden en heiligen ziener. De Atheners, door vijanden en ziekten zwaar gestraft, riepen den door zijne wijsheid en vroomheid beroemden
Epimenides tot zich, en doze verzoende hen met de goden. Bij zijn
vertrek weigerde hij alle geschenken, en vroeg alleenlijk eenen
tak van den aan Minerva gewijden olijfboom tot belooning. Hij
zou den ouderdom van 150, volgens anderen van 300 jaren
bereikt hebben.
Epimdtheus (grieksch), de nabedachte, die eerst na het
gebeurde overlegde, een brooder van Prometheus, de voorbedachte, de wijze, die overlegde eer hij eene zaak uitvoerde. Hij
was de zoon van den titan Jap-etus, en huwde, in weerwil van
de waarschuwingen zijns broeders , met Pandora, bij Wien hij
de dochter Pyrrha had. Z. P and o r a.
Epopeus (grieksch), de soon van Neptiinus en Canace,
koning van Sicyon. Z. Antiöp e. Een ander was de stuurman
van het schip , welks manschap Bacchus ontvoeren wilde. Z.
Bacchus.
Erato (grieksch), de bekoorkke of lieftallige,eene der negen
illuzen, de Muze der lyrische dichtkunst. Men stelde haar voor
met eene Tier in de linkerhand en een staafje of plectron, waar-
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mede zij de snaren tokkelde, in de regter. Dikwijls ziet men ook
bij haar den god Eros (Amor), aan wien
zij, als liefdeklagten zingende, haren naam
verschuldigd was, die dan eene brandende
fakkel draagt. Somtijds ziet men haar ook
afgebeeld als dansende en hare eigene Tier
tokkelende , omdat zij als de uitvindster
der mimieke Jansen beschouwd werd.
Erebus (grieksch) , de soon van
Chaos en gemaal van diens zuster den
Nacht, bij wie hij den aether en den day
verwekte. Bij Homerus is Erebus
eene donkere streek onder de aarde, tusschen hare oppervlakte en den nog dieperen Hades , waar men door heen moest
gaan om in de onderwereld te komen.
Z. N o x.
Erechtheus en Erichthonius
(grieksch), een oude koning van Athene,
wiens beide namen door latere mythen tot
twee afzonderiijke personen gevormd zijn. Volgens Homerus was
hij een soon der aarde en werd door Athene (Minerva) opgevoed.
Hij vervult in de eerste bebouwing van Attica eene aanzienlijke
rol. Naar latere mythen was hij de zoon van Hephaestus (Vulcanus) en Athene, die hem, om hem voor de goden te verbergen,
in eene kist legde, en aan Pandrosus, de dochter van Cecrops
gaf, met verbod om de kist te openers. De zusters van Pandrosus openden haar nit nieuwsgierigheid en vonden het kind door
eene slang omringd. Later verdreef hij Amphictyon en stichtte
bet feest der Panathenaeen, Zijne zonen zijn Erechtheus en Butes,
van welke de een de heerschappij , de andere het priesterschap
van Athene verkreeg. In den oorlog tegen de Eleusiniers offerde
hij volgens de aanwijzing der godspraak zijne jongste dochter
Orithyia, waarop de drie anderen, Procris, Creusa, en Chthonia
zich zelven ombragten. Hierop versloeg hij de vijanden, waarbij
Eumolpus viel ; hij self werd echter door Jupiter, op verzoek van
Neptunus, gedood. Andere vreemde en tegenstrijdige berigten
nopens beide personen, die niet w el. te onderscheiden zijn, treft
men bij de ouden aan.
Erginus (grieksch), de zoon van Clymenus, koning van
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Orchomenus in Boeotie, vvreekte zijneu in Thebe omgekomen vader daardoor, dat hij den Thebanea eene jaarlijksche schatting
van honderd runderen oplegde. Hercules bevrijdde hen daarvan
en doodde hem. Volgens anderen sloot hij met Hercules vrede en
regeerde nog langen tijd daarna.
Eridanus (grieksch), een vloed in de onderwereld. Z. T a nt alas en Tar -,r us. Thans de Po in Opper-Italie. Z. ook
PhaCton.
Erinnyen (grieksch) , de ,,toornigen," de eigentlijke naam
der Wraalcgodinnen, dochters van den Nacht. Z. F uri e n en
Eumeniden.
Eriphyle (grieksch) , Z. Amphiar -aus en Alcmaeon.
Eris (grieksch) , de godin der tweedragt, volgens Hesiiklus
eene dochter van den Nacht (Nox) en de moeder des Hongers,
van de pest, den moord, de logen enz Waar zij verschijnt is zij
aanvankelijk klein, maar neemt spoedig zoo toe, dat zij zich hoy en de wolken verheft. Zij is vooral bekend door den gouden
appel, dien zij onder de bruiloftsgasten van Peleus en Tethis
wierp, en die eenen strijd verwekte, waarvan het gevolg de ondergang van Troje was. Z. Paris.
Erlkoning (noordsch) , een spooksel , voorgesteld als een
reusachtig baardig man, met eene schitterende kroon op het hoofd
en eenen langen slependen mantel. Hij roofde kleine, vooral ongedoopte kinderen. Een bekend lied van Goethe voert zijnen
naam.
Eros (grieksch). Z. Am or en A n t'dr o s.
Erycina (grieksch) , een bijnaam van Venus (Aphrodite)
van den berg Eryx op Sicilie, alwaar zij op de noordwestelijke
punt eenen prachtigen tempel had, dien Aeneas zoude gebouwd
hebben.
Eryx (grieksch) , Z. Bates.
Eteocles (grieksch), de zoon van Oedipus en broeder van
Polvaces, Z. Adrastus, Antigone en Oedipus.
Etzel (noordsch), Z. Chr i em hi ld.
Eumeniden (grieksch), eigentlijk de genadigen, liefderijken of welwillenden, een naam, dien men nit heiligen eerbied aan de
Erinnyen of wraakgodinnen gal, wier ware naam men niet gaarne
uitsprak. Z. Furien, gelijk zij in het latijn genoemd werden.
Eumolpus (grieksch) , de zoon van Neptiinus (Poseidon)
en Chi6ise, een traciseh koning, die met den attischen koning
15

22G

Euphemus.—Europa.

Erechtheus oorlog voerde, en ter eere van Ceres (Demeter) de
Eleusiniscite feesten hielp stichten. Hij was ook een oud beroemd
zanger. Naar hem heette een voornaam geslacht in Athene E um o 1pi d en, waaruit de priesters van Ceres in Eleusis gekozen
werden. Er zijn nog andere personen in de mythologic, die
denzelfden naam voeren.
Euphe-mus (grieksch), de onderstuurrnan der Argonauten,
een noon van Neptunus (Poseidon) en Europa, afkomstig nit
Phocis; hij was koning van Taenarus en stamvader van B a t–
t us , den stichter van CyrEne in Lybie.
Euphrosyne (grieksch), Z. Gra t
Europa (grieksch), de dochter van den phoenicischen koning
AgZnor en Telephassa , en zuster van C'admus; zij ontving van
eene der dienaressen van Juno (Hera) een aan deze heimelijk
ontroofd schoonheidsmiddel, en won daardoor de liefde van Jupiter (Zeus), die wenschte haar te bezitten. Toen nu op zekeren
dag Europa met verscheidene speelgenooten van hare jaren aan
den never der zee wand,ilde, vertoonde zich plotseling Jupiter
voor haar in de gedaante van eenen schoonen sneeuwwitten, fraai
gehoornden stier. De meisjes vonden den stier zoo school} en tam,
en uit zijne oogen vertoonde zich zoo veel zachtaardigheid, dat zij
met hem begonnen te spelen , rondom hem dartelden en hem met
bloemkransen versierden. Toen zich de veranderde god dit alles
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liet welgevallen waagde Europa het eindelijk zich op zijnen rug
te zetten. Naauwelijks was dit echter geschied, of Zeus snelde
met zijnen schoonen last in vollen draf naar de zee, sprong er
in en zwom weg, terwijl de verschrikte maagd zich met de linkerhand aan zijnen hoorn vasthield, om er niet af to glijden, en
met de regter haar gewaad ophield , dat in den wind fladderde.
Terstorid legden zich de golven , de zee werd kalm en spiegelglad;
aan beide zijden van het paar dartelden een aantal minnegoodjes,
brandende fakkelen drageude en het bruidslied zingende. Nereaden, op dolfijnen rijdende, doken uit de watervlakte op en
klapten in de handen ; Tritons en andere vriendelijke zeegoden
zweefden rondom de schuchtere maagd; Neptunus zelf besteeg
zijnen wagen en reed aan de zijde zijner gemalin Amphitryte
vooruit, am den zwemmenden stier, zijnen broeder, , den weg te
banen. De liefdegodin Aphrodite ontbrak niet bij den feestelijken
optogt ; op eene door een paar Tritons gedragene schelp rustende,
strooide zij allerlei bloemen over de bruid. -- Zoo ging de juichende togt van Phoenicie naar Creta. Op het strand van dit eiland
aangekomen, legde Jupiter zijne dierengedaante af, vertoonde
zich in die van eenen goddelijk schoonen jongeling en voerde de
schoone Europa, die van maagdelijke schaamte gloeide en de
oogen nedersloeg, naar bet dictaeische hol, eene verborgene plants,
waar hij eenmaal zelf geboren was. Hij kreeg bij haar drie zonen,
Minos, Rhadarnantus en Sarpedon. Later huwde Europa met
Asterion, koning van Creta, die, daar bun huwelijk kinderloos
bleef, deze drie zonen als zijne eigenen aannam. Europa werd
naderhand als goddelijk vereerd, en het werelddeel Europa ontving van haar den naam. Z. AgEnor en Cadmus. — Ook de
moeder van Euphemus droeg dozen naam.
RUMS (grieksch), de zuid-oostewind , een god, dien men te
Athene met somber en
donker gelaat, eenen
_---,-----,
very arden baard, en
achteruit vliegend
hoofdhaar afbeeldde.
Zijn adem bragt den.
Grieken eene met zware onweders gepaarde
---i
zwoele regenlucht. Bij
de Romeinen b eette hij
15*
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Vulturnus , en weal hij als een dikwijls hevige stormwind gevreesd.
Euryhle (grieksch), eene der Gorgonen. Z. aldaar. Ouk de
dochter van Minos en moeder van Orion. Eindelijk eene koningin
der Amazonen , die AeTtes tegen de Argonauten te hulp kwam.
Eurydlus (grieksch), een der Epigonen, die ook den togt
der Argonauten mede gedaan had, en voor Troje dapper streed.
Fen andere was de begeleider van Aeneas en de hartevriend van
Nisus , met wien hij omkwam, toen zij in het vijandelijke leger
geslopen waren.
Eurybia (grieksch), de dochter van Pontus en Gaea (aarde),
en gemalin van den Titan Crios en moeder van Pallas en Perses.
Eurydice (grieksch), de door Virgilius bezongen echtgenoot van den thracischen zanger Orpheus, was eene dryade of
boomnyrnph, en ontviel haren gemaal, die haar vurig beminde,
in nog jeugdigen ouderdom door den dood. Zij had namelijk het
ongeluk, kort na haar huwelijk door Aristaeus , eenen zoon van
Apollo en de nymph Cyrene, driftig vervolgd te worden. Terwijl zij voor hem vlugtte trad zij onvoorziens op eene giftige
slang, die haar doodelijk wondde. Ontroostbaar over dit verlies,
waagde Orpheus het eindelijk in den Hades af te dalen, ten.
einde de teedergeliefde terug te bekomen, te
ijl hij op het verm
mogen zijner onwederstaanbare Her vertrouwde. Niet alleen overwonnen de tooverachtige toonen van zijn goddelijk speeltuig den
vreeselijken helhond Cerl grus en de anders mededoogenlooze
schimmen; maar zij roerden ook het hart der koningin Proserlama (Persephone) in zulk eene hooge mate, dat zij haren gemaal
door vriendelijke beden, waaraan de ernstige Pluto eerst niet
toegeven wilde, bewoog, om aan den zanger zijne gade terug te
schenken. Eurydice kreeg dos verlof om met haren bevrijder
naar de bovenwereld terug te keeren ; doch Orpheus moest belover!, niet eer naar haar herwonnen echtgenoot om te zien, dan
nadat de poort der onderwereld zich voor beiden gesloten had.
Reeds was het gelukkige paar aan de overzijde van den Styx
gekomen en zag het door de poorten den eersten straal van den
helderen dag glinsteren, toen de vooruit snellende Orpheus, bestornid door liefde, verlangen en angstvollen twijfel, de harde
voorwaarde vergat, en het hoofd omwendde om zich te overtuigen , of de geliefde ook volgde. Maar vreeselijk boette hij voor
zijn ongeduld. Onder drievoudigen donderslag rukte de zwarte
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god plotseling de schirn van Eurydice over de afgronden terug ;
te vergeefs strekte Orpheus de handen naar de vlugtende geliefde
nit, die hem met klagende stem een laatst vaarwel toeriep, vruchteloos poogde hij de steeds verder en verder verdwijnende door
de duisternis na te spoeden? Charon weigerde hem andermaal
over den Styx to zetten. Zeven dagen lang zwierf Orpheus langs
den oever, terwiji hij in namelooze smart verteerde; eindelijk , toen hij zijne gade door de onverbiddelijkheid der duistere
goden onherstelbaar verloren zag, keerde hij troosteloos naar de
bovenwereld terug. — Den naam van Eurydice droegen ook de
gemalin van Acrisius; voorts de dochter van Adrastus , gemalin
van Iles en moeder van Laomedon; de gemalin van den koning
Creon van Thebe, en de gemalin van Nestor.
EurylUchus (grieksch), zoon van Aegyptus , werd door de
Danalde Auton5e vermoord. — Eon andere was de zwager en
bestendige reisgezel van Ulysses (Odysseus).
Eurymhehus (grieksch), een minnaar van Ilippodanzia,
word door Oenemaus verslagen; een gelijknamige vrijer van
Penelope werd door Ulysses hij zijne to huis komst doorschoten.
Eurymedon (grieksch), de koning der Giyanten, vader
van Perzboea ; voorts de wagenmenner van Agamemnon, en nog
andere minder bekenden van dien naam.
Euryniime (grieksch), de moeder der Gratien , dochter
van OceCrnus , nam met Thetis den door Juno van den Olympus
verjaagden Vuleanus (Hephaestos) op. — Ook een bijnaam van
Diana in Arcadie. Haar tempel to Phigalia werd slechts eonmaal in het jaar geopend, en bevatte het beeld der godin , dat
van boven eene vrouw en van onderen visch was.
Eurypylus (grieksch), de zoon van Euaenzon en Ops ,
word vow. Troje door Paris gewond. Bij de verovering der
stad viol hem eene kist in handen, waarin zich een beeld van
Bacchus bey ond, welles aanblik hem razend maakte. Om to gonezen m.oest hij, volgens de godspraak, dit beeld op eerie plaats
brengen, -waar ongewone offers plaats vonden. Dit trof hij to Aroe
in Achale, waar men jaarlijks aan Diana eenen jongen en ern
meisje offerde. Met de aankomst van dit beeld hidden de menschenoffers op. Men treft nog verscheidene andere personen van
dozen naam in de mythologic aan.
Eurystheus (grieksch), Z. Her cl es.
Euterpe (grieksch), de »verblzjdende," cone der negen
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Muzen, en de beschermster der lyrische dichtkunst. Zij was
eene groote minnares van het fluitspelen,
waarom men haar gewoonlijk met eene of
twee fluiten voorstelt, waarop zij vlijtig
blaast , hetzij zittende of staande, somtijds
ook dansende.
Evander (grieksch En a nd r os), een
arcadier,, die zestig jaren v66r den trojaanschen oorlog met een aantal gezellen naar
Italie trok, eene stad op den palatijnschen
heuvel aan den Tiber bouwde, en kunsten,
wetenschappen, nitvindingen en het letterschrift medebragt en invoerde. Hij was
volgens de rnythe een zoon van Mercurius
(Hermes) en de nymph Carmenta. Ora
zijne verdiensten te vereeren bragten de
Romeinen hem, zoo wel als aan zijne moeder , als de oudste halfgoden des lands, goddelijke hulde toe.

F.
Fakir (indisch), eene klasse van indische boetelingen, die
zich van de genietingen der wereld in de eenzaamheid afzonderen , en hunne ligchamen aan de wreedaardigste zelfpijnigingen
onderwerpen, om daardoor voor heiligen door te gaan. Z. B r a hmane n.
Fama (romeinsch) en F e rn e (grieksch), de godin van het
gerucht of de Faam , door de Grieken ook Ossa genaamd, en
die door Homerus als de bode van Jupiter aangehaald wordt.
Bij Sophocles is zij een kind der hoop, bij Virgilius de jongste
dochter der aarde, de zuster van Encekidus en Coeus. De aarde
baarde haar om zich over de overwinning harer zonen, de Giganten, daardoor te wreken op de goden, dat Fama hunne ergerlijke geschiedenissen overal bekend maakte. De kunstenaars
gaven haar de gedaante eener schoone vrouw met vleugelen,
met eene zeer groote trompet in den mond, wier toonen den
hemel en de aarde doordrongen. Voor de Grieken was deze godiu
vooral wegens de sneiheid en de raadselachtigheid, waarmede
eene vertelling of gerucht zich gewoonlijk verspreidt, beroemd.
De Romeinen gingen echter verder in hunne plantastische voorstelling. Volgens Ovidius woonde de Faam in een paleis, dat
tusschen de aarde, den hemel en de zee zweefde, waaruit niet
slechts alles gezien, maar ook gehoord kon vvorden. Want elk
geluid werd door het gebouw verdubbeld teruggekaatst, daar
het geheel uit klinkend metaal opgerigt en van tallooze gangers en
openingen voorzien was, die steeds open stonden. De dichter zegt
van haar karakter,, dat zij gaarne de waarheid met de valschheid vermengde; eerst is zij klein, maar door eigene leugens
neemt zij in wasdom toe. Virgilius voegt bij deze eigenschap-
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pen eene onbegrijpelijke snelheid, eene steeds meer en meer
aanwassende sterkte en ten derde eene ligchaamsgestalte, die
zich van de oorspronkelijke kleinheid tot zulk eene reusachtige
grootte uitstrekt, dat zij met de voeten op de aarde wandelt en
haar hoofd in de wolken verbergt. Zij slaapt nooit, houdt nick
steeds met rustelooze en overal tegenwoordige bespieding bezig,
en is voorzien van talrijke waakzame ooren, opmerkzame ooren,
en nimmer rustende tongen.
Farbaute (noordsch). Z. L au fej a.
Fata Morgana (italiaansch), de luchtspiegeling , wier
wonderbare verschijnselen men in vroegere tijden niet ontraadselen kon , werd door de Italianen aan eene tooveres toegeschreven, die in de straat van Messina woonde, eene plaats waar
men op de kusten dit luchtverschijnsel dikwijls waarneemt. Het
volksgeloof noemde deze tooveres zelve Fee Morgana of Fata
Morgana, en meende, dat zij zich in een kristallen paleis op
den bodem der zee ophield, van waar zij ten tijde van zonsondergang met hare nymphen opwaarts steeg om de menigvuldigste beelden in de wolken uit te spannen. Somtijds vertoont zij
zich ook in eigen persoon; zij bezit zulk eene wonderbare
schoonheid, dat de gene, die het ongeluk heeft haar aangezigt
te aanschouwen, zijn verlangen naar haar
niet meer stillen kan, maar eindelijk gedwongen is zich in de zee te storten.
Fatum (romeinsch) , het Noodlot.
Z. Parcen.
Faun (romeinsch) , of F a u n u s, de
eerste der veld- en bosehgoden, de beschermgod van landbouw en veeteelt, die
als zoodanig geheel met den griekschen
Pan overeen komt en trapswijze met dezen verwisseld werd. Hij was volgens de
mythe eigentlijk een oud koning van Latium, kleinzoon van Saturnus, noon van
Picus en vader van den ouden Latinus ,
en leerde aan zijn yolk den landbouw,,
wetten en zeden , waarom het dankbare
yolk hem later als veld— en boschgod
„----—
vereerde. Intusschen schreef men hem als
zoodanig al de eigensehappen van den ar-
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cadischen herdersgod Pan toe. Hij verschrikte door groot geraas en vreeselijke verschijningen bet onschuldige landvolk ,
verwekte verschrikkende en beangstigende droomen , eenen be naauwden slaap en ontuchtige begeerten bij vrouwen en maagden. De Romeinen zochten deze kwade werking door het bezit
van drakenoogen , drakentanden of drakenbloed tegen to gaan.
Even als Pan was hij een vriend der muzijk, en bespeelde de
Tier, ofschoon met minder bekwaamheid dan Apollo; om de
overeenkomst met Pan to voltooijen, die zich in een geheel ge-

slacht van Panen en Panisken vermenigvuldigd had, maakten
de Romeinen ook hunnen Faunus tot vader van eene menigte
Faunen, die hij bij Fauna, zijne zuster of dochter, maar later
zijne gemalin verwekt had. Deze Faunen stelde men zich voor als
gehoornde wezens met kromme neuzen, lange spitse ooren, staarten van eene geit en bokspooten, zoo dat zij op de Saters geleken, die uitgelaten begeleiders van Bacchus, en eindelijk geheel
en al daarmede ineen smolten. Natuurlijk was het alzoo, dat deze
Faunen, even als deze Saters, in aanraking met de Muzen kwamen, eene cer, die zij naauwelijks verdienden. Zij waren over
het geheel dartele, kabouterachtige wezens , die gaarne allerlei
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booze streken uitvoerden om de landbewoners te kwellen, en ook

wel minn.aars van de veldmuzijk waren, doch daarom nog niet
bestendig in het gezelschap der Muzen geduld konden worden,
te meer daar men hun geen zeer grooten verstandelijken aanleg
toeschreef. De Faunen waren voortbrengende natuurgoden ; zij
hadden de zorg voor het welzijn en de vermeerdering der kudden, en daarom verhaalt men van hunne dierlijke lusters en begeerten zoo vele afschuwelijke zaken, dat hunne fauliische
lusters tot een spreekwoord geworden zijn. De nymphen out-vlugtten overal hunne lompe indringing, en maagden en vrouwen meden de schaduwrijke wooden om den loerenden Faunen
niet in handen te vallen. Het hoofdfeest van dezen god, de
Faun alien, werd in september gevierd, waarbij men offers
van geiten, jonge bokken, melk en wijn aan den god bragt, de
kudden vrij in de weiden liet rond loopen en den bedienden veroorloofde om den dag in spel en dans op het veld door te brengen — Faunus komt ook voor als voorspellend god, en als zoodanig heet hij F a t u u s, gelijk Fauna dan Fatua beet. Bij
Rome bezat hij twee hem gewijde bosschen, waarin hij aan hem,
die hem raad kwamen vragen , door middel van droomgezigten
godspraken gaf, wanneer zij onder het prevelen der gebeden in
het digte lommer ingesluimerd waren. — Fauna werd door de
manners steeds B on a D e a genoemd, omdat dezen den naam der
voorspellende, hoogst kuische godin niet op hunne onkuische
lippen mogten nemen. Slechts aan maagden van de strengste
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kuischheid was een blik in de toekomst vergund, waarom Fauna
alleen aan vrouwen en maagden hare godspraken gaf, die den
naam der godin volstrekt niet aan de mannen mogten verraden.
Na lang haren broeder ontvlugt te zijn, werd zij eindelijk door
hem in de gedaante eener slang overweldigd, vervolgens, toen
zij zich eens aan tafel door den wijn bedwelmd had, door hem
gedood , maar uit berouw daarover onder de goden geplaatst.
Bij de feesten van Fauna , waaraan alleen vrouwen mogten deel
nemen , werden deze voorvallen herdacht, en onder de wildste
slemperij en brooddronkenheid zinnebeeldig voorgesteld.
Favonius (romeinsch), Z. Zephyr (grieksch).
Feeen (middeleetiwsch, romansch), toovergodin of toovernymph ; bovenmensehelijke, met tooverkracht toegeruste vrouwelijke wezens, die in de lucht wonen, zich onzigtbaar kunnen
makers, vertrouwden omgang met menschen hebben, en wel niet
onsterfelijk zijn, maar toch buitengewoon hug leven. Waarsehijnlijk is het geloof aan deze nymphen van westersehen oorsprong, ofschoon zij ook menigvuldig in de arabische vertellingen voorkomen. Haar aantal was niet groot ; men stelde dit
gewoonlijk op zeven of dertien , waarvan de laatste meestal voor
eene boosaardige gehouden werd; de anderen gebruikten hare
magt alleen tot welzijn der menschen. De goede Feeen stelde
men zich voor als de heerlijkste vrouwen, met bovenaardsche
schoonheid, die daarenboven niet verouderden, en met de hoogste bekwaamheden van den geest en het edelmoedigste hart begaafd waren; zij waren niet slechts steeds bereid om onderdrukten en in gevaar verkeerenden te helpen, maar daartoe ook
magtig genoeg, daar zij de gaaf bezaten om overal tegenwoordig
te zijn en naar welgevallen te verdwijnen, en bovendien eenen
tooverstaf droegen , door welks aanraking alleen zij de grootste
wonderen verrigtten en het onmogelijke mogelijk maakten. Zij
verschenen aan de IA ieg der kinderen, en gaven haren gunstelingen dikwijls de zeldzaamste geschenken, die in de mededeeling
van heerlijke geestbekwaamheden, volmaaktheden of tooverkrachten bestonden. De boosaardige toovergodinnen daarentegen
waren wezens van afschuwelijke gedaante, en wendden hare
magt alleen tot ongeluk van den mcnsch aan, terwijI zij de bedoelingen der goede Feeen steeds zochten tegen te werken. —
Het volksgeloof aan deze bovenmenschelijke wezens werd in de
middeleeitwen steeds meer en meer uiigebreid; weldra zag het
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yolk overal Feeen, die zich bij bronnen, onder de boomen, vooral
in vervallen kasteelen, of de zulken, die in digte bosschen stonden,
ophielden ; men gaf Naar ook eene koningin. Weldra speelden zij in
de ridderromans en romantische dichtstukken eene voorname rol.
De meest bekende toovergodinnen der middeleeuwen waren Melusine, Fanferluche, Esterelle en liforgana; eene harer koninginnen.
heette Haband, eene andere Hal). Elken zondagavond was er eene
tusschenpoozing in hare heerschappij ; alsdan verborgen zij zich
in de menigvnldigste plaatsen en gedaanten, terwiji zij zich in
wapenrustingen, zwaarden, paarden, boomen enz. verscholen.
Fenrir of F enri s (noordsch), een vreeselijke wolf van ontzaggelijke grootte en sterkte, was de zoon van den boosaardigen
Loice en de reuzin Angerbode, en bezat de arglistigheid zijns
vaders en de sterkte zijner moeder. Om zich voor zijne kwaadaardigheid te beschutten, wilden de Asen hem onschadelijk maken, hetwelk niet gemakkelijk ging, daar hij door de minste beweging de hechtst gesmede kluisters verbrak. De Asen lieten
daarop door de bedrevene Zwartelfen (z. E 1 fe n, B r o k) eenen
kunstrijken tooverband vervaardigen, noodigden den wolf om
met hen naar een bekoorlijk eiland, te midden van een sneer
gelegen, to gain, en stelden hem uit seherts voor om zijne krachten aan dien dunnen en fijnen band te beproeven, Fenris, kwaad
vermoedende, Wilde zich niet laten binden, dan op voorwaarde,
dat eon der Asen zijne hand in zijnen vreeselijken mail zou steken. De moedige Tyr offerde zich voor aller heil op, stak zijne
regterhand in den muil van den wolf, die zich nu binden liet,
maar ook, toen hij bemerkte, dat zijne krachten to kort schoten
om de tooverketen te verbreken, den ongelukkigen Tyr de hand
of beet. Het bloote vast binden van het monster baatte echter
nog niet veel, daar het onder afgrijselijk gehuil zich omwentelde
en al, wat in zijne nabijheid kwam, dreigde to verslinden ; toen
wierp men hem een z%Naard in den bek, dat zijne beide kaken
doorboorde en aaneen shoot, waarop inen hem aan eerie rots
vast legde, die de goden in het binnenste der aarde vastmaakten. — Met het aanbreken der groote yodenscheinering echter,
rukt Feuris zich los en helpt hij de goden van llfuspelheim de
wereld vernietigen. Hij verslindt de zon en zelfs den tegen hens
strijdenden Odin. De hoogste god Alfitdur eindelijk, die de
aarde op nieuw schept en vormt, doodt het monster, door zijnen
snail tot aan den buik vaneen te scheuren.
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Ferwer of Feru er (perzisch), goale, gees/en, die in ontelbare menigte in den hemel en op aarde verspreid zijn. Zij werden door Ormuzd, den god des lichts (z. Ahriman ), voortgebragt,
OM zijn rijk te beschermen en het heil der mensehen te bewaren.
Zij wonen in al wat goed is, en zijn de zielen der nog niet geboren
menschen, maar beschermen de levenden, terwijI zij hunne hgehamen voor ziekte en dood bewaren. Zij geven aan de wateren
rigting en hoop, beschermen hem, die hen aanroept, voor de lagen van Ahriman, zegenen de boomen , schenken overvloed,
wasdom, gezondheid, leven en kracht ; zij zijn de zielen der zielen,
de zielen der niet geborenen, aller geborenen en reeds gestorvenen. Elk sterveling, elk levend wezen heeft zijnen hulprijken,
beschermenden Ferwer, zelfs Ormuzd is niet zonder dezen goeden geest. Al wat goed is op aarde of in den hemel gaat van hen
uit , of is naar hun voorbeeld , het icleaal der schepping, voortgebragt. Hoe deugdzamer de mensch tracht te worden, hoe meer
hij geluk en zege-n om zich tracht te verspreiden, hoe meer hij
zich van de indrukken en den invloed der lagere natuur leert
bevrijden, en zich thus aan de werking van zijnen Dew (Z. aid)
te onttrekken, des te meer nadert hij tot zijnen Ferwer, tot zijn
hooger ideaal. De Ferwers werden ook gehouden voor gedachten
van Zarvana Akarana , d. i. de oneindige tijd, die deze eerste
god der Perzen vormde, toen hij besloot de wereld te scheppen,
en welke in wezentlijke werkelijkheid waren overgegaan.
Fetisch (heidensche godsdienst), elk door de natuur of de
kunst voortgebragt, levend of level-Nos voorwerp , dat als god
vereerd wordt , of waaraan men tooverkrachten toeschrijft, vooral
steenen, gesneden figuren, deelen van plauten en dieren enz.,
kortom, dikwijls bloot een toovermiddel, dat men bij alle volken
nog aantreft. Bij zeer onbeschaafde volken is de Fetisch een god,
en dit is de allerlaagste trap van afgoderij ; zelfs vindt men, dat,
wanneer de vereerder zijnen fetisch niet gunstig genoeg oordeelt,
hij niet aarzelt om hem weg te werpen, te slaan of te verbrijzelen.
De vereering van den fetisch beet Fe tischismu s; daartoe behooren de dierendienst van Egypte, de zoogenaamde godsdienst der
negers in Middel-Afrika, en van vele nog in den onbeschaafdsten
staat verkeerende volken. Het fetischismus is van de vereering
van heilige wouden, bosschen, bergen, gesternten, het vuur enz.
zeer onderscheiden. Het laatste is natuurgodsdienst. Nog minder behoort daartoe de nude godsdienst der Gricken.
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Fialar en Gala r (noordsch) , z. Quase r.
Fides (romeinsch), de godin der trouzv, die in Rome verscheidene tempels had, welker priesters gedurende de dienst hoofd
en handen met witte doeken omwonden. Op munten wordt zij
door twee ineen geslagen handen voorgesteld, waar tussehen
zich korenaren, de mercuriusstaf of lets dergelijks bevinden.
Flora (romemsch) en C hl oris (grieksch) , de godin der
bloenien, in het algemeen die der lente , volgeus eene oude mythe
eene nymph, die de beminde van Zephyrus was en van hem het
geheele risk der bloemen ten geschenke ontving. Reeds ten tijde
van Romulus werd aan deze lieftallige godin in de stad Rome
een tempel opgerigt ; later voerde
men voor haar bijzondere feesten in,
de Floralien, die in den tijd der
ontluikende bloemen, in de laatste dagen van april, gevierd werden. Natuurlijk speelden bij deze feesten de
bloemen de hoogste rol ; ieder versierde zich met bloemkransen ; men bekranste de huizen ; alle vertrekken en
de met kostelijke spijzen voorziene
tafels waren met bloemen bedekt en
I
men gaf zich daarbij aan feestelijke
\
vreugde en genot over. Weldra ontaardden echter deze feesten en gingen
zij met groote onzedelijkheid en ongebondenheid gepaard. Publieke meisjes dansten met fakkelen des avonds en
des nachts bijna naakt door de straten ;
zelfs gehuwde vrouwen en eerzame
huismoeders schenen gedurende dit
feest alle gevoel van eerbaarheid nitgeschud te hebben. Ja, men verhaalt
zelfs, dat Flora zelve een publiek meisje
geweest was, die een groot verrnogen
v-erworven had en dit aan het y olk had
vermaakt, hetwelk uit dankbaarheid dit
litin'ititiiiNINENiiiig
feest voor haar instelde en haar, door
haar in gedrag na te volgen, meende te vereeren.
Fo of F o e (chineesch), de in China gebruikelijke naam van
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den indischen. Buddha ; hij is hier de zoon van Mo-ya, en wordt
vereerd als wereldschepper en beer van alle dingen, die het eerst
het scheppingswoord Ont-e -to (Om) uitgesproken heeft. Drie
eeuwen na Chr. was deze godsdienst algemeen in China verspreid. Zijne vereering is eene verbastering van het in MiddelAzie en in Achter -Indie heerschende buddhaismus en lamalsmus, en door sectengeest en grove bijgeloovigheden tot eene
godsdienst van bedrog geworden, door welke eene menigte priesters (bonzeu), monniken en nonnen , die naar hun zeggen met
de goden in de naauwste betrekking staan , op kosten des yolks
in vadsige rust leven. Z. Buddha.
Folkwang of Folkwan g e r (noordsch), het heerlijke paleis der godin der liefde Freia in Asgard , met eenen schooners
tuin in de zaal Sesrunzner, waarin de deugdzame en edele vrouwen na haren flood een zalig leven leiden.
Fornjoter (noordsch), z. L o k e en 0 din.
Forséte of Forseti (noordsch), de zoon van Balder en de
liefelijke Nanna; de beste van alle vonnissprekers, en daarom
de god des Vredes en de beslechter van alle tweedragt. Zijne
wooing was het heerlijke paleis Glitner,, d. i. schitterend , een
voortreffelijk gebouw met gouden wanden , zuilen en grond, zilveren daktegels, en van edelgesteenten vervaardigde doorzigtige
vensters. Misschien is hij dezelfde als Fosite, die door de Friezen
op Helgoland (ook Fosite's land) vereerd werd.
Fortuna (romeinsch) en Tyche (grieksch), de godin van
het toeval, zoo wet des geluks als des ongeluks ; volgens Hesiodus
eene dochter van Oceanus; volgens Pindarus eene dochter van
Jupiter (Zeus) en de magtigste zuster der Parcen (schikgodinnen) ; zij bezat in Griekcnland en Rome eene menigte tempels en
heiligdommen. In Italie was hare vereering zeer oud. Zij was in
zoo verre tegenstrijdig met het Noodlot , hetwelk zijne heerschappij naar eeuwig bepaalde regelen , die onveranderlijk en
onvermijdbaar zijn , uitoefent, dat zij willekeurig, zonder eenige
wet of orde, alleen naar luim of toeval, nu eens vreugde en rijkdom , dan weder droefheid, ongeluk en jammer schonk. Daarom
was het dan ook, dat de dichters, wegens hare gevvelddadige tusschenkomst , haar nu eens als eene eerwaardige, dan weder als
eene schadelijke godheid , die in het feed der menschen behagen
schepte, afschilderden, en zij haar nu eens door hunne lofgezangen ten hemel verhieven , dan weder haar verguisden , hoonden
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en in den afgrond verwenschten. Altijd toonde zij zich als eene
wankelmoedige, dartele , trouwelooze godin, en de kunst heeft
steeds getracht haar in de afbeeldingen als zoodanig aan te duiden. Zij gaven Fortuna een
scheepsroer in de hand om aan
te duiden, dat zij de wereld bestuurt ; zij droeg ook eenen
hoorn des overvloeds, of den
knaap Plutus (rijkdom) in den
arm,omdat zij de schatten over vloedig uitstrooit; zij had ook
eenen kogel, of een rad onder
hare voeten, om aan te duiden,
dat zij zeer onbestendig is, en
den hoogste soms tot den laagste vernedert , of omgekeerd
den laagste steeds verhoogt.
Somwijlen gaf men haar ook
vleugelen om de snelheid van
haar verschijnen en verdwij nen, of hare wuftheid nog nader aan te duiden. Het hoogste
aanzien genoot Fortuna bij de
Romeinen. Zij nam echter ook,
gelijk Plutarchus meldt, in Rome hare bestendige verblijfplaats, terwijI zij het onzekere rollende rad van zich stiet en de dikwijls gesmade vleugelen aflegde.
Onder eene der voornaamste beschermgodinnen gerekend, werd zij
niet slechts als Fortuna publica of geluksgodin van den staat door
een feest verheerlijkt, dat op den 25 mei gevierd werd,maar ook
door alle standen in het bijzonder vereerd ; zelfs had ieder huis
en elk bijzonder persoon zijne geluksgodin , die naar hare eigenaardige eigenschappen vereerd werd.
Freya (noordsch), de godin der liefde, eene dochter van den
duisteren Niord en de schoone Skade, na de godenkoningin
Frigga de voornaamste onder de vrouwelijke Asen. Haar broeder was de god Freyr, en even als deze door de oude Scandinaviers voor de zon gehouden werd, zoo gold zij oorspronkelijk voor
de maan. Als godin der liefde stelde men zich haar voor als wijs,
verstandig en bekoorlijk, als cote vriendin der lente, der bloc-
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men en Elfen, als eene beschermster der minnenden en dichters,
die de liefde bezingen, en in Welker gezangen zij het hoogste behagen schepte. Zij was gehuwd met Odur, wien zij twee dochters schouk, namelijk Hnos , die zulk eene wouderbare schoonheid bezat, dat al wat schoon was naar haar genoemd werd, en
de bekoorlijke Gersemi , het ideaal van volmaakte lieftalligheid.
Uit onbedwingbaren lust om te reizen, verliet Odor eenmaal de
zijneu en keerde niet weder, Freya hegaf zich daarop op weg om
hem te zoeken , even als Isis in Egypte barer' Osiris; te ver geefs echter trok zij, onder bestendige verandering van naam,
eene menigte landen door; zij vond haren geliefde nergens, en
vergoot daarom de bitterste tranen, die op de aarde nederdruppelden en eene doorzigtige goudkleurige stof, het tegenwoordige
barnsteeu , bij het stollen deden ontstaan. Hare droefheid om
haren verloren echtgenoot kon zelfs niet verminderd worden door
de vreugde en genietingen, die haar paleis Folkwanger in Asgard
tot de zaligste verblijfplaats van vromen en edelen maken ; in de
vreugdevolle pronkzaal van dit paleis, Sesrummer geheeten, geeft
zij zich dikwijls aan de droefheid over, die de herinnering aan
het geleden verlies telkens weder bij haar te voorschijn roept.
In deze hemelsche woning ontvangt zij voornamelijk de vrouwelijke helft der menschheid, terwijl Odin de andere helft, de mannelijke strijders (Einheriar), in het kasteel Walhalla verzamelt.
Bij de menschen heet Freya overal, waar zij op hare lange reizen kwam, de goede godin ; allerwegen in het noorden rigtte men
haar tempels op, een der heroemdsten te Upsala, en ook bij de Saksers werd zij als de godin der liefde en trouw vereerd. Eene
afbeelding van haar, die te Maagdenburg in hooge eer gehouden
werd, werd door Karel den groote vernield. Zij bediende zich
voor hare togten van eon paar valkenvleugelen, die zij in dringende gevallen ook aan andere goden nitleende , en wanneer zij
uitreed, spande zij, even als Fri gga, met wie zij veel overeenkomst heeft, twee katten voor haren wagen. Voor het overige
droeg zij van boven mannelijke, van onder vrouwelijke kleeding ;
hare borst was met een harnas, haar hoofd met eenen helm bedekt,
en in de handen droeg zij eenen boog en een zwaard. Haar naam
komt overeen met ons woordvrijen, en ook vrijdag heeft aan haar
den naarn ontleend.
Freyr of Frey (noordsch), de god der vruehtbaarheid, een
zoon van den donkeren Niord en de schoone Shade, de broeder
16
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van Freya. Even als Freya in de vroegste tijden voor maangodin, zoo goldt Freyr aanvankelijk voor zonnegod ; later echter
voor den gebieder over regen en zonneschijn, den magtigen beschermer, van wien de wasdom der velden , een goede oogst en
de zegeningen des vredes of hangers. Ook schonk hij de maagden
hare verloofden, de vrouwen hare echtgenooten weder, wanneer
zij in den krijg gevangen werden. Daarom werd Freyr door de
mensehen als een der voornaamste Asen aangeroepen. Hij was
gehuwd met de schoone Gerdur of Gerda , de dochter van den
bergreus Gymer, die zoo schoon en bekoorlijk was, dat lucht en
zee door den glans barer armen en handen verlicht werden.
Freyr had haar gezien, toen hij eens Odins hoogen troo p Fluidskialf beklommen had, van waar men alles op de garde overzien.
kon. Door de hevigste liefde voor haar ontgloeid, wilde hij zich
alles getroosten om haar tot gemalin te krijgen. Zelfs offerde hij
zijn voortreffelijk zwaard op, dat de dwergen voor hem gesmeed
en met zulk eene tooverkracht toegerust hadden, dat bet slechts
getrokken behoefde te worden, om den vijand oogenblikkelijk te
dooden. Hij beging de onvoorzigtigheid om het kostbare wapen
aan zijnen dienaar Skirner of te staan, die het tot loon verlangde, toen zijn beer hem uitzond om Gerdur voor hens ten huwelijk te vragen. Eerst daardoor voerde hij de beminde als zijne
gemalin in Allhein z , het heerlijke rijk , dat de goden hem tot
woonplaats schonken, toen zij hem als zuigeling het zoogenaamde
Tannfae bragten, een geschenk, dat gewoonlijk bij het zigtbaar
worden van den eersten tand gedaan werd. Ondertusschen was
Freyr van zijn kostbaar zwaard beroofd en zal hij bij de aanstaande Godenschemering (Ragnarokr) in groote verlegenheid geraken, wanneer hij zich gedwongen zal zien, om zonder zwaard
tegen de zonen van Muspelheim te strijden. Zijne overige bezittingen zullen hem alsdan niet kunnen redden, noch het hem
door den dwerg Sindri gemaakte en geschonken everzwijn Gullinhursti, waarvan bij zich als van een ros bedient, noch het
kuns'trijke wolkenschip Skidbladner. Het eerste had gouden borstels , die zulk eenen glans van zich uitstraalden, dat de ruiter
bij nacht als bij den vollen dag daarmede voortrijden kon. Het
wolkenschip, evenzeer een geschenk van bekwarne en kunstvaardige dwergen, heeft de eigenschap, dat het altijd eenen gunstigen wind heeft, werwaarts bet ook stevenen moge ; daarenbo'y en is bet eenerzijds zoo groot en ruim, dat het dile Asen in
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voile wapenrusting kan bevatten, terwijl het van den anderen
kant uit zoo vele stukken kunstig is zarnen gevoegd, dat men het
nit elkander kan nemen, en in eenen zak wegdragen. (Vergel.
B r o k). Freyr werd in Zweden en op IJsland hoog vereerd, en
had zijnen hoofdtempel te Upsala, alwaar hem jaarlijks een
groot bloedig offer van menschen en dieren gebragt werd. Bij
het eedzweren werd zijn naam het eerst genoemd. Gedurende
het Julfeest, dat hem ter eere gevierd werd, werd zijn beeld in
het land rondgedragen.
Frigga (noordsch), de gemalin van Odin , den koning der
goden; eene dochter van den bergreus Fiorgyner, en de moeder
der voornaamste Asen, als van Thor, Balder, Braga, Hermode
en Tyr. Zij werd door alle goden ten hoogste vereerd, en alien
onderwierpen zich gewillig aan hare wenken en bevelen. Wanneer de godenraad bijeen is prijkt zij sevens haren gemaal op
den troon Hlidskialf, van waar men het geheele heelal overzien kan. Want zij is eene wijze godin, en hare blikken dringen
tot in de verste diepten der toekomst door. Zoo zag zij ook den
dood van haren zoon Balder vooruit en beproefde deze ramp,
die den ondergang van alle Asen ten gevolge moest hebben , of
te keeren, doch werd daarin door de list van den boosaardigen
Loke te leur gesteld. Wanneer Frigga de godinnen ter vergadering bijeen roept, dan heeft deze in het paleis Wingolfplaats.
Zij zelve bewoont daarin de schoone pronkzaal Fensaler, omgeven door een schitterend hof van de eerste AsiniOn, en onder
haar de liefelijke Fylla , die voor de kleeding en de versierselen
van edelgesteenten barer meesteres zorgt en te gelijk hare innigste vertrouweling is; voorts de vriendelijke n , die hare
bevelen afwacht om hulp en troost aan de ongelukkigen te brengen, en de ))jeugdig onstuimige" Gna , hare eigentlijke hoodschapster, die hare bevelen aan goden en menschen overbrengt.
De laatste rijdt op het ros Hofwarpner, dat sneller is dan de
wind en zijne berijdster ongedeerd door vuur, lucht en water
draagt. Wanneer zij zelve uitgaat, bedient zij zich, even als
Freya, met welke zij zeer veel overeenkomst heeft en zelfs oorspronkelijk dezelfde persoon was, van eenen gouden wagen met
twee witte katten of losschen bespannen. Zij bezat de kunst om
naar willekeur eene andere gedaante aan te semen, en werd inzonderheid als de beschermgodin des huwelijks beschouwd.
Frithjof (noordsch), eigentlijk Fr idh thj o fr , d. vrede16*

244

Furien.

die!: de zoon van Thorsten, eenen vrijen Boer te Framnaes ; hij
was bekend door zijne sterkte en zijne liefde voor de schoone
Ingebiorg, de dochter van den overleden koning Bele van Syr—
strand in Noorwegen , met welke hij te zamen opgevoed was.
Daar hij echter slechts de zoon van eenen hoer was, sloegen hem
de beide broeders van Ingebiorg, de wilde Helge en de weekelijke ilalfdan, zijn aanzoek af, hetwelk hem dermate griefde,
dat hij den eersten koningszoon zwaar beleedigde. Tot straf
daarvoor moest hij Angantyrs schat halen. Later zag hij zich
genoodzaakt nit het land te vlugten, omdat hij uit wraak den
tempel van Balder in brand had doen steken. Op zijne omzwervingen kwam hij aan het hof van den grijzen koning Tiring
(Ring), alwaar hij de geliefde Ingebiorg aantrof, die middelerwijl
door hare broeders aan dezen koning tot gemalin was gegeven.
Frithjof wist zich bij dezen vorst zoo bemind te makers, dat deze,
Coen hij stierf, hem zijn rijk en zijne gemalin vermaakte. De
heerschappij over het rijk (Ringerike, in het zuiden van Noorwegen) nam hij echter niet aan, maar gaf die aan den zoon van
zijnen weldoener ; hij zelf keerde met de beminde Ingebiorg near
zijn vaderland terug en liet, om zijne schuld te verzoenen, eenen
nieuwen tempel your Balder oprigten. In eenen veldslag doodle
hij Helge, dwong Halfdan tot afstand van zijn rijk en regeerde
voortaan als een magtig vorst. Men rekent, dat hij in de zevende
of achtste eeuw geleefd heeft. Waarschijnlijk is de vertelling
reeds zeer vroeg op IJsland ontstaan, maar eerst op het einde der
dertiende eeuw opgeschreven. Zij heeft aan Tegner de stof tot
zijn schoon gedicht .Frithjofs Saga" geleverd.
Furien (romeinsch) en E r in n 37 en (grieksch), de toornige
WraalryoLlinnen, die alle boosheid, inzonderheid meineed, schending van het gastregt en aan bloedverwanten gepleegden moord
straften. Zij waren de afgrijselijke dochters van den Nacht, gelijk Aeschylus haar noemt , die haar in zijn voortreffelijk werk,
de Oresteia, op het attische tooneel opvoerde. Zij vervolgen ,
volgens dezen dichter, niet alleen de levende misdadigers, maar
laten ook zelfs na den flood niet van hem af, jagen hem door alle
wereldruimten , zuigen hem het bloed af en bereiden hem de
grootst mogelijke kwellingen. Somwijlen dacht men alleen aan
eene eenige Furie, dan weder noemde men er Brie, die zusters
waren en Alecto, Megaera en TzsipliOne heetten, en zelfs werd
!mar aantal later tot cene geheele menigte vermenigvuldigd
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(Aeschylus). De verbeeldingskracht voorzag haar met het ver schrikkelijkste, dat men bedenken kon, om hare uitwendige gestalte met haar vreeselijk beroep in overeenstemming te brengei.
Zij waren, even als de Gorgolien, afschuwelijke vrouwen, mt.
schrik inboezemende gelaatstrekken, vlamrn en uitstralende ooge u,
met slangen op het hoofd in plaats van Karen, door slangen oargord, en in de met klaauwen voorziene handers nu eens slangen,
dan eens geesels, die uit slangen gevlochten waren, en dan weder
flikkerende fakkels dragende. De giftige droppelen, die uit hare
oogen vielen, verzengden de vruchten des aardrijks, wanneer zij
op haar nederdruppelden. Zoo dra zij door hare alwetendheid
met eene misdaad in de bovenwereld bekend werden, verlieten zij
den donkeren afgrond, waarin zij hare akelige woning hadden opgeslagen, om den boosdoener te overvallen, hem met alle kwellingen der bloedschuld te pijnigen en hem, door de bewustheid
zijner misdaad voort gejaagd, ver van huis en hof in vreemde
landen rusteloos te doen omdolen. Tot hare woning had men
haar, als godinnen van den afgrond, een ijzeren paleis in het
schimmenrijk aangewezen; derwaarts poogden zij ook de met
schuld bevlekte offers been te zweepen, om hen als regtmatigen
buit in hare holen te verteren, zonder zich om de jammerklagten
te bekommeren, waarmede de in ligchaam en geest gemartelden,
zoo lang zij ademden, de geheele onderwereld vervulden. Te
Athene, alvvaar hare vereering, even als bij alle onderaardsche
goden, met de grootste stilzwijgendheid gevierd werd, werden zij
bijzonder geeerd ; doch om de afschuwelijke voorstelling dier
wraakgodinnen te verzachten en haar te gelijk hare schadelijke
magt te ontnemen, bad men de Erinnyen als welcloende godheden
aan, en gaf men haar den naam van Eumeniden, de yenadiyen, de welwillenden, hetwelk zij ook werden, wanneer een verbond van verzoening met haar gesloten was. De naam en het
denkbeeld waren zoo verschrikkelijk , dat men het zelfs niet
waagde haren naam uit te spreken. In genoemd werk van Aeschylus wordt aangewezen, hoe Orestes, door bemiddeling van
Apollo en Minerva, aan de vervolging der Furien ontrukt en van
de schuld van moedermoord vrijgesproken werd. Later trail de
regtbank van den Areop4us in de plaats dezer gednehte IA raakgodumen, die in de nabijheid dezer regtbank eenen tempel bezaten en daardoor voor de regtvaardigheid der regterlijke intspraken schenen te waken.

G.
Gaea of G e (grieksch) en T el lus (romeinsch), de Aarde,
of godzn der aarde, eene dochter van den Chaos, waaruit alles
ontstaan is. Terstond na hare geboorte zette zij de schepping
voort. Vooreerst verwekte zij uit zich zelve den Uranus (hemel),
den Ponies (zee) en de hooge gebergten. Daarop huwde zij met
haren eerstgeboren zoon Uranus, en werd door hem moeder van
Oceanus, Jap'etes, Kronos, de Cyclopen, de honderdhandige
reuzen (Hekatoncheiren of Centimanen) en de Titans. Behalve
nog verscheidene andere zonen schonk zij hem ook vele dochters,
waaronder vooral Mnemos'gne ,Theinis , Rhea, Phoebe en Thetys genoemd vvorden. Daar Uranus nit wantrouwen elk dezer
kinderen terstond na de geboorte opsloot en gevangen hield,
wekte zij haren zoon Kronos (Saturnus) op om zijnen varier to
onttroonen. Z. Saturnu s. Vervolgens haarde Gaea nog de
Erinn:yen (Furien) en de Giganten , en later bij haren zoon Pontus nog vele andere zonen. Zij deed naderhand Kronos op zijne
beurt door zijnen zoon Zeus (Jupiter) van den troon stooten. De
veneering van Gaea, de moeder van het godengeslacht, geraakte
in lateren tijd door die van de andere goden meer op den achtergrond , ofschoon zij altijd eene hooge plaats in den rang der goden bleef bekleeden. Inzonderheid vereerde men haar als waarzeggende godheid en Aeschylus vermeldt uitdrukkelijk, dat het
orakel van Delphi haar in den vroegsten tijd toebehoorde, hetwelk
vervolgens op hare dochter Therms, Coen op Phoebe, de moeder
van Leto (Latona) en eiudelijk op Apollo, den soon der laatste,
overging.
Galar en F i a 1 a r (noordsch), z. Quase r.
Galatea (grieksch), eene dochter van Nocu.s en Dares,
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die door den Cycloop Polyphemus bemind werd, zonder dat zij
hem wederliefde Wilde schenken, omdat zij aan Acis , den zoon
van Faunus, de voorkeur gaf. Uit minnenijd verpletterde de cycloop zijnen gelukkigen medeminnaar onder een rotsblok, doch
Galatea veranderde hem in eene bron.
Gandharwas (indisch) , z. Bewet a s.
Ganga (indisch), de gemalin van Schiva, anders Bhawani
en Parwati gen.aamd , die aan de heilige rivier de Ganges zoo
wel haren naam als het aanzijn gaf. Zij schertste eens met haren
gemaal en hield hem eenen tijd lang de oogen toe; toen zij hare
handers wegtrok , ontsprong uit de zweetdroppels van elk harer
vingers een geweldige stroom, welks wateren het heelal dreigden
te verslinden. Be drie hoogste goden, Brahma, Wischnou en Schiva stuitten het gevaar en namen de onderscheidene stroomen in
hunne rijkeu op. Het aandeel, dat Brahma daarvan bekwam, was
de Ganges, die later als zoo heilig beschouwd werd, dat haar
water tot een gewigtig en uitgebreid handelsartikel werd. Het
wordt gebezigd om zich daarmede te wasschen, en een dronk uit
dezen vloed zelven, of uit een met zijn water gevuld koperen vat,
dat elk geloovige in huis heeft , voert den stervende onmiddellijk
in het paradijs van Brahma, waaruit hij niet weder op aarde behoeft terug te keeren , en alzoo tot de onveranderlijke eeuwige
zaligheid. Wanneer men in dezen stroom vrijwillig of door eenig
toeval zijn leven eindigt,
ja zelfs , wanneer men er
slechts de asch der verbrande lijken instrooit, geraken
de gelukkige dooden tot het
zelfde eeuwig heil. Men
gelooft ook, dat de op het
Himalaya ontspringende
Ganges onmiddellijk uit de
voeten van Brahma haren
oorsprong neernt.

Ganymedes (gr.) ,
volgens Homerus een zoon
van den trojaanschen koning TrOS en Callirrhoe, en
broeder van Ilus. Hij bezat zulk eene uitstekcndc
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schoonheid , dat Jupiter hem in de gedaante van eenen arend van
den berg Ida wegvoerde en hem op den Olympus bragt. Aldaar
werd bij de zeer bijzondere gunsteling en schenker van den hoogsten god. Om den treurenden vader voor zijn verlies te troosten, bragt Jupiter hem onder andere geschenken de beroemde
rossen , die later in het bezit van Laoladon , eenen kleinzoon
van Tros , overgingen , en de aanleiding tot de eerste verwoesting van Troje gaven , die onder de regering van dezen
vorst door Hercules plaats greep. De schaking van Ganymedes
heeft den kunstenaars rijke stof tot afbeeldingen geleverd. Aan
den hemel wordt Ganymedes door het sterrebeeld den Waterman
voorgesteld.
Garmr (noordsch), eigentlijk de bond, meer bijzonder de
bijtende helhond, lien de zonen van M uspelheinz thans geketend
houden , maar bij bet aanbreken der groote Godenschernering
(Ragnarolcr) tegen de Asen ophitsen. Hij strijdt alsdan met
Tyr en doodt dezen magtigen god, maar valt zelf onder diens
slagen.
Gefion (noordsch), de godin der onschuld, gelijkvormig met
de romeinsche Diana, eene der A sinien of vrouwelijke Asen, die
het lot der menschen met denzelfden blik als Odin zelf vooruitziet. Zij beschermt niet slechts de vrome maagden, maar neemt
haar ook, wanneer zij ongehuwd sterven, in hare onvergelijkelijk
schoone hemelsche woning op. De label verhaalt, dat zij het eiland
Zeeland van Zweden afseheidde , en wel op last van Odin, die
haar naar den zweedschen koning Gylfe zond , ten einde hem om
een stuk lands te verzoeken. Haar betooverend gezang perste dezen vorst de toestemming af, dat zij zoo veel land van zijn gebled nemen mogt, als zij binnen vier en twintig uren met eenen
ploeg zou kunnen afperken. Tot belooning voor het wel slagen harer zending werd Gefion de gemalin van Slciold, een zoon
van Odin, door welken zij nu de stammoeder der deensche koningen weal.
Genius (romeinsch), meervoud g e ni e n, onzigtbare beschermgeesten of hoogere wezens, die al het geschapene bewaakten en bestuurden en voor het wel en wee der menschen zorgden,
hun doers en laten bepaalden. Het geloof aan deze genien was
vooral bij de Romeinen zeer sterk ontwikkeld ; zij werden door
hen beschouwd als mtvloeisels der godheid en genoten daarom
goddelijke eerbewijzen. Alen dacht nu eens anti eenen dubbelen
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genius, eenen goeden en kwaden , of eenen witten en zwarten,
van welke beiden alle geluk of ongeluk afhing. Dan weder stelde
men zich slechts eenen enkelen genius voor, die goed en kwaad
te gelijk was, en zich den mensch gunstig of ongunstig toonde,
al naar mate hij zijnen levenswandel inrigtte. Elk mensch had
zijnen eigenen genius, eenen natuurgeest, die bij de geboorte
van het wezen ontstond, dit in het leven inleidde, het voortdurend omringde en bewaakte en het ook weder uit het leven geleidde, om dan zelf in den algemeenen Oceaan der geesten terug
te keeren. De genien waren naar hunne krachten en eigenschappen onderscheiden, en de door hen bewaakte menschen gevoelden den invloed van de gevolgen hunner sterkere of zwakkere,
betere of slechtere hoedanigheden. Men vereerde deze goden
deels door algemeene feesten ; deels deed ieder dit voor zich zelven op zijnen geboortedag. De huisvader plaatste de afbeelding
van zijnen genius naast den Lar of huisgod, bragt hem offers,
die uit spijzen , dranken en reukwerk bestonden, en lette zorgvuldig op elk teeken, waardoor de verhevene beschermgeest zijnen wil wheel), uit te drukken , om dat , wat hij voornemens was
te doen , naar den bekomen wenk, als naar eerie godspraak in
te rigten ; want elke bezigheid, elk ondernomen werk stood onder den invloed van den genius. Er bestonden genien van de
afzonderlijke volken , van den landbouw, van bijzondere plaatsen, zelfs van het tooneel. Den genius van bijzondere personen
beeldde men of als eenen schoonen jongeling , door de zinnebeelden zijnen menigvuldige werkzaamheid omringd, terwijl de genien
van steden en plaatsen als slangen voorgesteld werden. Ook den
genius der menschelijke natuur stelde men op bijzondere wijze
voor. Hij had gewoonlijk de gedaante van eenen knaap, tusschen
het kind en den volwassen jongeling , ligt omhangen met eenen
mantel, die door menigvuldige sterren versierd was, en met bluemen of eenen tak van mazelhout omkranst. Somtijds ook was
hij naakt en gevleugeld, zoo als in het schoone beeld in de
villa Borghese te Rome. De genien der vrouwen noemde men
Junonen, omdat men Jupiter als den genius der mannen had
leeren beschouwen. De Romeinen waren gewoon om bij deze
beschermgoden te zweren ; de slaves zwoeren bij den genius
hunner heeren, de slavinnen bij de Juno harer vrouwen, en
het geheele romeinsche rijk bij den Genius Augustus en zijne
opv olgers.
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G-ennah (mahomedaanseh), het paradijs der Muzelmannen , door duizende en tienduizende eeuwig maagdelijke Houri's
bevolkt, die den zaligen een onafgebroken eeuwig geluk bereiden.
Geryon (grieksch), een rens met drie koppen of drie
ligchamen, de zoon van Chrysitior en Callirrhoe, koning der
Balearische eilanden, of van Erytheia, een eiland aan den
uitersten never van den Oceaan, alwaar hij schoone kudden
had, die door den tweekoppigen bond Orthros en den reus
Euryton bewaakt werden. Op bevel van Eurystheus doodde
en. Geryon snelde
Hercu
de vv achters
roofde de kudden.
em na, en
en bij de riven
ier Anthemos
het tot een
hem waarin Geryon, hoewel door Juno ondersteund, verslagen wend.
G-ezelschaps-eilanden (God en der), afgodsbeelden,
di e door reizigers
I'',
yen worden,welke de eilan■ ,
1
\
den van den Grooten Oce,,i,
\
aan bezocht hebben. Men
V „\
kent voor hen geene bijzon 1'1 1,..)),-ill'
dere namen; alleen weet
44
men, dat de meeste bewo2-'1
ners der Zuidzee-eilanden
zulke of dergelijke beelden
aanbidden en vereeren, die
, ,
meest uit ruwe steenen of
,
'IQ,
houtblokken zonder eenige
1\
kunst vervaardigd zijn, en
waaraan de dwaaste bijge;II
\'
‘`,
.
,
loovigheden zijn verbon__
den.
____:
Giabbar (arabisch) ,
de goede en kwade geesten der Arabieren , overeenkomende
met de Genien der Romeinen, en de Dews en Ferwers der
Perzen.
Giganten (grieksch), ontzaggelijke reuzen, met vreeselijke
aangezigten en lang verward haar, dat van het hoofd en de kin
afhing, en van geschubde drakenstaarten in plaats van voeten
voorzien. Zij werden door Gaea , de moederaarde, bij Uranus
voortgebragt, omdat zij er over vertoornd was, dat Zeus (Jupi-
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ter) hare zonen , 1e Titans, in den Tartarus geslingerd en tot
eeuwige gevangeuschap veroordeeld had. Als hun geboorteland
noemt men nu eens Phlegrae, eene vulkanische streek, dan eens
PallZne. Naanwelijks waren zij geboren, of zij begonnen den
strijd met de door Jupiter aangevoerde goden, zij poogden den
hemel te bestormen, stapelden bergen en ontzaggelijke rotsblokken op elkander, en wierpen aan elkander gebonden brandende
eikenstammen naar den Olympus, om de goden van daar te
verdrijven. Zij bezaten elk afzonderlijk eene vreeselijke, met
de grootte hunner ligehamen overeen komende kracht; de
sterksten onder hen waren .Alcyaneus en Porphyrion. Van de
overige twee en twintig onderscheidden zich voornamelijk EnceMinzas, Hippolytus, Ephialtes, EurYtus,Clytius, PolybOtes, Pallas, Rhoetus, Athos,'Thoon en de door Diana bestreden
Gration, dien wij bier nevens afgebeeld zien , terwijl hij de in een
hert veranderde godin bestrijdt. De
strijd met deze vreeselijke monsters
dreigde den goden noodlottig te zullen
worden. Eene overoude godspraak
had hun reeds verkondigd, dat zij
hunne geduchte vijanden niet zouden
kunnen overwinnen , zoo zij geenen
sterveling vinden konden, die hun te
hulp kwam. DevertoorndeGaeakende
deze godspraak insgelijks ; zij zocht
daarom op hare oppervlakte naar kruiden, die de kracht hadden om de wooden, die haren zonen door sterfelijke
handen zouden toegebragt kunnen
worden , te genezen. Zeus verhinderde dit; hij verbood aan de
godheden van het mot genrood, van de zon en maan, de aarde met
hare stralen te verlichten en sneed middelerwijl alle tooverkrui den eigeuhandig af. Toen riep hij den sterveling tot zich, dien
het noodlot tot redder der goden bestemd had; het was zijn zoon
Hercules. Zoo dra deze, door Minerva (Athene) geleid , op de
kampplaats verscheen , begon bet tweede gedeelte van deu groo ten strijd, de ontzettende Gigan tom ach ie of Gigantensla g,
waarin deze held Been gering deel van zijne latere beroetndheid
verwierf. Ecrst doorsehoot hij den geNaarlijksten tegenpartijder,
Alcyoncus, met zijne doodelijkc pijlen, zoo dra eehter de ruts de
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moederlijke aarde aanraakte stond hij metnieuw leven en nieuwe
kracht weder op. Daarom bleef ook Hercules niets anders overig,
dan den raad van Minerva te volgen en den wederopgestanen
uit zijn geboorteland Pallene weg te slepen ; een tweede pijlschot
op eenen vreemden grond doodde nu het monster oogenblikkelijk.
Terstond deed zich een nieuwe vijand tegen den overwinnaar op.
Porphyrion viel te gelijk op hem en Hera (Juno) aan; loch de
schoonheid van de koningin der goden sloeg de woede van den
reus in boeijen , zoo dat hij, zijn hoofddoel vergetende, Naar geweld wilde aandoen. Deze onbezonnenheid boette hij weldra met
zijn leven. Jupiter bedwelmde den booswicht door eenen bliksernstraal en Hercules schoot hem met zijne doodelijke pijlen
neder. Ondertusschen zaten ook de andere goden niet stil; Vulcanus en Hecate versloegen Clytius met gloeijende stnkken metaal, Bacchus doodde Eurytus met den scherpgepunten herdersstaf, Apollo schoot Ephialtes het regter oog uit en bijna in hetzelfde oogenblik kliefde weder een pijl van Hercules de lucht ,
die hem van het linkeroog beroofde. glans gingen de overige
Giganten op de vlugt, door de zegepralende Olympiers vervolgd. Op Enceladus slingerde Minerva bet eiland Sicilie, Polybotes werd door Neptunus met het eiland Cos bedekt, HippolYtus door Mercurius (Hermes), Gration door Diana doorboord,
en aan Pallas rukte Minerva de onkwetsbare huid van het
ligchaam en hing deze als het zekerste harnas en schild in den
verderen strijd om hare eigene schouders. Ook door de Parcen
werden een paar monsters van het leven beroofd. Het overschot
der reuzen verpletterden de bliksems van Jupiter en de nooit
missende pijlen van Hercules. Alzoo werd voor de goden het
dreigende gevaar afgewend, en behield Jupiter de heerschappij
des heelals.
Gimle (noordsch), de hoogste, eigentlijke en onvergankelijke hemel, beerlijker schitterende dan bet vuur der zon en
bewoond door Alfadur, den eersten , hoogsten god. Hij blijft
verschoond, wanneer de groote Godenscheinering (Ragnarolcr)
aanbreekt, de wereld ondergaat, en Asgard met Walhalla en
de overige hemelen verteerd worden. Daarna worden alle herlevende Asen , de Eznheriar en alle vromen in Gimle opgenomen.
Glauce (grieksch), de voornaamste vrouw van dezen naam
is die, waarvan op Medea verhaald wordt.
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Glaucus (grieksch) , een waarzeggend zeegod, maar oorspronkelijk een sterveling, die als visscher te Anthedon in Boeotie
woonde. Hij zou het schip Argo gebouwd hebben, als stuurman
hij den togt der Argonauteu medegevaren, bij een gevecht in
zee gestort en toen in eenen zeegod veranderd zijn. Volgens anderen zat Glaucus eens op eene weide aan de kust in bet weelderige groene gras, waar nog nooit een dier gevveid, of eene
zeis de halmen afgemaaid had. Hij trok bet zwaarbeladen net
op het water, doodle de visschen en wierp hen op het gras;
maar plotseling werden zij door nieuw leven bezield en sprongen in zee. Vervvonderd proefde hij van bet gras, waarop de
visschen gelegen hadden, en terstond gevoelde hij zijne borst
trillen, eene andere natuur en een nieuw leven maakten zich
van zijn wezen meester,, en ook hij stortte zich in de golven.
De zeegoden namen hem liefdevol op, en maakten hem tot
eenen onsterfelijken, waarzeggenden god, bij Wien Apollo zelfs
de kunst leerde om toekomende Bingen te voorzeggen. De
laatste gave kon hij echter niet op zich zelven toepassen. Zoo
ontbrandde hij in liefde voor de Nereide Scylla, die zij hem,
in weerwil van zijn smeeken, niet wilde beantwoorden. Eindelijk wendde hij zich tot de nymph Circe, om de halsstarrige door liefdedranken te overwinnen. Circe beminde echter
zelve Glaucus en gal hem uit minnenijd voor Scylla eenen
drank, waardoor deze schoone nymph in een afschuwelijk monster veranderde. Z. Scylla. Ook Ariadne legde Glaucus lagen, waarom hij door Bacchus met wijnranken geboeid en niet
eer vrijgelaten werd, voor dat hij beloofd had, haar niet meer
met zijne liefde te zullen vervolgen. Hij wordt afgebeeld als
een krachtig man met langen baard en kin, eenen in de hoogte
gekromden vischstaart en een zeegewas in de linkerhand.
is ook de vader van Bellerophon. Ten einde zijne
—Glaucs
paarden, die hij te Potniae in Boeotie onderhield, regt sterk
te houden, verhinderde hij hen te paren, en haalde zich daardoor den haat en de wraak van Venus (Aphrodite) op den hals.
Toen hij bij de lijkspelen , die Acastus ter eere van zijnen
vader Pelias vierde, met zijn vierspan daaraan deel nam ,
werd hij door zijne schuw geworden paarden verscheurd. Naderhand werd hij voor den boozen geest Taraxippos gehouden,
die de paarden, vooral bij de Isthmische spelen, schuw maakte.
Worts is Glaucus de soon van HippolZ5chus en kleinzoon van
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genoemden Bellerophon, de aanvoerder der Lyeiers in den strijd
der Trojanen tegen de Grieken. In den strijd ontmoette hij Diomedes, maar beiden herkenden elkander als gastvrienden , en
verwisselden, als vriendschapsblijk, met elkander de wapenen. —
Eindelijk is Glaucus de zoon van Minos en Pasiphaê , die als
kind, terwijl hij eene muis vervolgde, in een honigvat viel en
daarin verstikte. Langen tijd zocht men hem te vergeefs, tot dat
de ziener Polyidus hem ontdekte. Ten gevolge eener godspraak
verlangde Minos, dat de ziener den knaap weder levend zou
maken, en toen deze dit weigerde, sloot hij hem met het lijk in
een grafgewelf. Hier naderde eene slang het lijk, die door Polyidus gedood werd. Kort daarna kwam echter eene tweede met
eene plant in den bek , waarmede zij de doode slang bedekte, die
terstond herleefde. De ziener beproefde nu hetzelfde met den
knaap en bragt hem werkelijk in het leven terug, waarop beiden
verlost werden.
Gna (noordsch) , de bodin. Z. Frigg a.
G-nomen (noordsch) , aard- of berg geesten, eene der vier
klassen der E lementengeesten. Zij waren eene soort van lcabouters, kobolden of aardmannetjes , woonden in den sehoot der aarde
en bewaakten aldaar hare schatten. Elk bergwerker staat onder
de hoede van zulk eenen geest. Is hij een booze, dan tracht hij
de mijnwerkers op allerlei wijze te kwellen, blaast hun Licht uit,
schaadt hen door gasontploffingen, of verplettert hen onder naar
beneden stortende steenen. De goede berggeest daarentegen
bevordert het werk en doet de rijkste sehatten ontdekken. Zij
zijn van beide geslachten , nemen de menigvuldigste gedaanten aan, zijn nn eens schoon, dan eens afschuwelijk leelijk en
meestal het laatste, ofschoon de vrouwelijke, de Gno mi den ,
doorgaans zeer schoon zijn. Zij deden gewoonlijk meer goed dan
kwaad, en het laatste eigentlijk slechts, als zij vertoornd werden.
Z. Kabouter.
Godenschemering of Ragnarokr (noordsch) , de
ondergang der wereld en van het godengeslacht. Z. de schildering
daarvan op W a I h alla en v erg. Balder.
Golfmaagden (noordsch). Z. A egir en R an.
Gopia (indisch), de negen schoone melkmeisjes, die den
god Krischna vergezellen. Door kunstmatige schikking vormen
zij eenen olifant, waarop deze god rijdt. Op de vlakte van Agra
danst en speelt hij met haar gedureude den nacht. Men houdt
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het er voor, dat Krlschna Apollo, en de Gopia de negen Muzen

voorstellen.

Gorgo of G o r g o n e (grieksch) , meervoud Gorgonsn, de
afschuwehjkste gestalten der oudheid ; bij Homerus een spookachtig , schrik inboezemend monster, met eenen afgrijselijken
kop, dat in de onderwereld woonde. Bij Hesiodus en lateren drie
zusters, lifedusa, Stheno en EuryUe genaamd, waarvan de eerste sterfelijk geboren was,maar de beide anderen onsterfelijk waren
en eene eeuwige jeugd bezaten. Zij waren de dochters van Phorcys
en Ceto , en worden daarom ook Phorciden genoemd. Aanvankelijk bezaten zij eene uitstekende schoonheid, loch wegens
hare ijdelheid, of omdat Medusa met Karen minnaar den tempel
van illinerva (Athebe) ontheiligde, werden zij door de vertoornde
godin in de verschrikkelijkste monsters veranderd. Bij hare afbeelding bezigde men alles , wat ontzetting kon inboezemen ; men
gaf Naar slangenharen, met drakenschubben bedekte hoofden ,
vooruitstekende slagtanden, metalen klaauwen, vlengelen op den
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rug of aan het hoofd, en slangen rondom het ligchaam gewonden, zoo dat haar bloote aanblik genoegzaam was om iemand in
Steen te veranderen. Volgens Hesiodus woonden zij aan gene
zijde van den Oceanus , digt bij de grenzen van den Nacht ,
bij de zingende Hesperiden; anderen plaatsten haar in Libye.
Perseus ontving den gevaarlijken last om het hoofd der Gorgo
of van Medusa te halen , en zocht haar in hare spelonk op. Z .
Perseus. Door hem was bet, dat Medusa meer bekend werd
dan hare beide zusters, en men steeds haar onder den naam Gor-

gone bedoelde. Wij zien hier de beide andere Gorgonen, die aan
Neptunus, den vroegeren minnaar van Medusa, het ongeluk
klagen, dat barer zuster overkomen is. Naauwelijks had daarom
Perseus den last volvoerd, toen uit het door Neptunus bevruchte
bloed van Med usa,de halfgod Chrysaor, later de vader van Geryon,
en het gevleugelde ros Pegasus, ontspr on gen. Even als dit laatste
aan Bellerophon goede diensten bewees, zoo bediende zich nu voortaan Perseus van den afgeslagen kop tot voortzetting zijner avonturen, als het vreeselijkste wapen , tot dat hij het eindelijk aan
Minerva schonk , die het nu eens op haar schild, dan eens op den
helm of het borstharnas droeg ; dit Medusahoofd had dan ook de
eigenschap om ieder te versteenen, die het aanschouwde. In het
vervolg werd het op gedenkteekenen veelvuldig voorgesteld en
de afbeelding er van als een schrikwekkend masker gedragen.
Gorinka (slavisch), eene oude tooverheks, die zich in de wouden van Kiew ophoudt, en van hare onnoemelijke schatten door
den held Dobr'zina, den oom van A-Vladimir,, beroofd werd. Daar
zij door bare tooverkrachten aan alle wapenen weerstand kon
bieden, bediende zich de man, om haar te overwinnen , van een
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edit russisch middel; bij gaf haar eenen harden vuistslag in het
aangezigt , waardoor zij bloedend nederstortte.
Goseherun (perzisch), een der zeven door Ormuzd geschapen Anzschaspands , de beschermgeest der dierenwereld , van
wien in de Zend-Avesta gezegd wordt , dat hij bij den dood van
den eerstea stier nit diens linkervoorpoot geboren werd.
Gouden eeuw (romeinsch). Z. Saturnus.
Graal (noordsch), gewoonlijk de heilige Gr a a 1 genoemd;
een fabelachtige, groote, nit eenen enkelen smaragd geslepen schotel, voorzien van wonderbare, levenonderhoudende krachten, en
het onderwerp van vele dichterlijke beschrijvingen in de middeleeuwen, (San graal; waarschijnlijk van het oud-frankisch graalz,
yreal, eene snort van schotel). Volgens eenigen was hij door engelen uit den hemel gebragt. Volgens anderen bezat hem koning
Salomo het eerst , als geschenk van de koningin van Scheba ;
door gedurige erfenis kwam hij lang daarna in het bezit van den
heiligen Nicodemus en later in dat van Jozeph van Arimathea.
Christus genoot daaruit het heilige avondmaal en Jozeph ving
daarin het bloed op, dat uit de wooden des Heilands stroomde;
om deze reden zocht men den oorsprong des naams in de woorden saing real (bloed des Heeren), of misschien heeft deze verkeerde afbreking van san graal aanleiding tot deze mythe gegeven. Door deze overlevering kreeg echter deze schaal of schotel
zulk eene groote heiligheid en zulk eene onschatbare waarde, dat
men haar als de wonderdadigste reliqui en inderdaad als den
steen der wijzen beschouwde. In de middeleeuwen geloofde men,
dat de bloote aanblik van dezen zeldzamen schat genoegzaam was,
om terstond van alle kwalen bevrijd te wooden, en den gelukkige,
die hem aanschouwde, zonder de smarten des doods in het eeuwige leven over te voeren. Voorts werd de tafel, waarop men
den heiligen graal plaatste, terstond met de kostelijkste geregten
bedekt, en op goeden vrijdag vooral door engelen van het brood
des avondmaals voorzien. In Engeland bouwde zekere Titurel,
in wiens harden deze kostbare schaal gekomen was, eenen bijzonderen onvergelijkelijk schooners tempel om dit voortreffelijke
kleinood te bewaren. Het gebouw stood op den berg Montsalvage
(verlossingsberg), die uit eenen enkelen ontzaggelijken Onyx
bestond; het lag te midden van een donker woud, en werd door
stervelingen dikwijls te vergeefs gezocht ; want het heiligdom
verborg zieh steeds voor onbescheidenen en nienwsgierigen, maar
17
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vertoonde zich dikwijls op het onverwachtst voor dc oogen van
den schuldeloozen reiziger, wiens ziel met geloovig vertrouwen
op God vervuld was, en ontsloot voor hem zijne, het tijdelijk
en eeuwig heil verschaffende wonderers. In lateren tijd zou de
heilige graal weder ten hemel opgenomen zijn.
Graien (grieksch), ook G r a j e n, de zusters der Gorgonen,
en derhalve dochters van Phorcys en Ceto, waarom zij, even als
de Gorgonen, ook Phor cid en genoemd worden. Haar aantal
was insgelijks volgens lateren drie, en zij waren, ofschoon Met
zoo schrikwekkend als hare zusters, toch van een onaangenaam
uiterlijk. Zij haddeu namelijk een schoon gelaat, blozende wangen , maar van hare geboorte of aan grijze haren, waaraan zij
ook den naam ontleenden , want Grajen beteekent graauwen,
grijzen. Voorts bezaten zij met haar drieen slechts een oog en
eenen tand, waarvan zij zich beurtelings bedienden, en gaf men
haar ook de gestalte van zwanen; de tand had de grootte van den
slagtand van een wild zwijn; zij alleen kenden den weg, die naar
de Gorgonen geleidde, en bewaakten de wapenen, waarmede de
Medusa alleen gedood kon worden. Hare namen zijn verschillend opgegeven. Hesiodus noemt er twee, nl. Pephredo en
E72210. Anderen drie, Rmphildo, Ento en Jaino of Dino. Zij
woonden aan den westelijken rand der aardschijf, die Been straal
der zon of maan meer bereikte en worden door Perseus eerst
overwonnen, toen hij het hoofd van Medusa halen wilde. Hij
overviel haar in den slaap en beroofde haar van het oog en den
tand, zoo dat zij, om deze voorwerpen terug to bekomen, gedwongen waren hem in staat te stellen, om de vreeselijke Gorgrme te dooden.
Grahastee (indisch), de tweede graad in de kaste der Braminen. Z. Braminen.
Gramur (noordsch), het beroemde zwaard van den held.
Sigurd, hetwelk zoo scherp was, dat hij eerst daarmede een ijzeren aanbeeld doorhieuw, zonder dat het seharen bekwarn, en ten
tweede, dat het, in het water gelegd, eene ligte wolvlok doorsneed, die er tegen aandreef.
Gratien (romeinsch), en Chariton of Char itinn en
(grieksch), de godinnen der bevalligheid en lieftalligheid, de bewerksters en beschermsters van al wat schoon en sierlijk is. Zij
waren, volgens de gewone opgaven, drie in getal, en wel drie
zusters, de doehters van Zeus (Jupiter) en de Oceanide Eury-
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nonce, en droegen de namen van Euphrosyne, Aglaja en Thalia. Volgens andere berigten stamden zij of van Helios, den
zonnegod en Aegle, of van Bacchus en Aphrodite. Homerus
spreekt slechts van 6ene Gratie, die in de Ilias als gemalin van
Vulcanus (Hephaestos) optreedt, terwij1 deze god in de Odyssea
als gemaai van Venus voorkomt. Later kenden de Spartanen
twee Gratien, (AN en Phaenna, die bij de Atheners onder de
namen van Auxo en Hegentbne vereerd werden. Het nog latere
genoemde drietal werd in den oudsten tijd door schilders en
beeldhouwers in sierlijke kleeding voorgesteld. In lateren tijd,

then de kunst het hoogste ideaal van vrouwelijke schoonheid
poogde te schetsen, en men de schoonste werken als het werk der
Gratien begon te beschouwen , werd deze kleeding steeds ligter,
en eindelijk werden zij geheel naakt afgebeeld, terwijI zij elkander on]armden. Haar naam kenmerkte haar reeds als verblijdende, verheven genot schenkende godheden. Zonder hare medewerking of invloed mist elk werk bevalligheid en sierlijkheid , al
ware het anders nog zoo volmaakt ; zonder hare tegenwoordigheid ontaardt de reine vreugde in uitgelatenheid, het blijde feest
in woeste ongebondenheid, de liefde in onreinen wellust en de
scherts in lompheid. Zelfs de schoonheid kan hare medewerking
niet ontberen, omdat zij alleen den stempel van het waarachtige
17*

260

Grijp.

schoon verleenen. De Gratien waren alzoo geene godheden, aan
wie men eenen zelfstandigen werkkring aangewezen had, maar

zij verschijnen steeds in het gevolg van andere goden, vooral van
Venus, Bacchus, Apollo en de Muzen, om door hare lieftallige
tegenwoordigheid over dat gene, wat deze hemellingen werken of
voortbrengen, bekoorlijkheid, leven, betooverende aanlokkelijkheid te verspreiden. Pindarus schrijft haar al de eigenschappen
toe, die men in de negen Muzen zoo hoog verheft, en even als
Horatius Venus ontwijkt, wanneer zij niet door de Gratien vergezeld is, zoo zou Theocritus zich niet zonder de laatsten gaarne
in de koren der Muzen mengen. Daar bij de Grieken te gelijk
aan het hoogste ideaal der schoonheid de zedelijkheid niet mogt
ontbreken , beschouwde men de Gratien ook als beschermsters
eener der voornaamste deugden, de dankbactrheid, en stelde men
haar voor in eenen kring staande en elkander de handen rei kende. De eene namelijk deelt de weldaden uit, de tweede out—
vangt ze en de derde vergeldt ze steeds beurtelings. In Griekenland bezaten de Gratien talrijke tempels, deels afzonderlijk, deels
gemeenschappelijk met de andere godheden, die zij vergezelden.
Grijp, Gr ij pvogel (grieksch), een fabelachtig dier uit de
oudheid, waarmede de phantasie zich reeds vroeg bezig hield en
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dat in het oosten zoo wel als in het westen eene groote rol speelt.
Het bezat de grootte en sterkte van eenen leeuw, vier met klaauwen voorziene pooten, twee vleugels en den krommen snavel van
eenen roofvogel. De wagers van Apollo was met deze monsters

bespannen. De griekscbe mythe meldt, dat zij in het verre noorden of oosten van Europa, in Scythie, de goudlagen bewaakten,
tot dat hun de paardkundige eenoogige Arimaspen, die aan de
goudzand voerende rivier Pluton woonden, deze schattenna eenen
woedenden strijd ontrukten. Anderen verplaatsten hunne woonplaats naar Indio, alwaar zij insgelijks het goud bewaakten.
Kunstenaars hebben deze monsters veelvuldig voorgesteld, en in
de middeleeuwen, toen men nog aan hun werkelijk bestaan geloofde, plaatste men hen dikwijls in wapens. Verge'. R ok.
Gudrun (noordsch), de dochter des konings Gjuki en
Grzmhildur, de gemalin van Sigurd en zijne wreekster.
Gullinbursti (noordsch) , een gouden everzwijn. Z.
Freyr en Brok.
Gunloede (noordsch). Z. Qua s er en Odin.
Gunnar (noordsch), eene der schoonste Niflungar, de broeder der schoone Gudrun, kwam na den moord van Sigurd aan
het hof van koning Atli jammerlijk om.
Gunther (noordsch). Z. Brunhild.
Guttormur (noordsch), de broeder van Gunnar, en moordenaar van den edelen Sigurd, zijnen zwager.
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Gyges of Gyas (grieksch), een der bonderdarmige reuzen.
Z. Aegaeon, Uranus en Giganten.—DeRing van Gyges
was een rin g, die, naar de overlevering, het vermogen bezat om
den drager onzigtbaar te maken. Gyges, een herder in Lydie ,
naderhand de gunsteling van koning Candaulus en diens moordenaar, zoo hem in een hol gevonden, en zich daardoor den weg
tot den troon gebaand hebben.
Gylfe (noordsch), een zweedsch koning, beroemd door een
in de tweede Edda opgeteekend gesprek, dat hij fact de goden in
Asgard voerde.

Haband (middeleeawsch), de koningin der toovergodinnen.
Z. Fee,

Hadding (noordsch), een beroemde door zijne sterkte uitstekende held der Denen, die goddelijke eer verwierf. Odin schonk
hem een ros, waarmede hij over land en zee rijden kon, en evenwel moest hij, die een lieveling der goden was, zich zelven ombrengen om in het Walhalla te komen. De eigentlijke heldendood
toch bleef hem ontzegd, omdat hij wegens zijnen grooten roem
niemand meer vond, die zich tegen hem verzetten wilde.
Hades en HadOneus (grieksch). Z. Pluto en Tartarus.
Halcydne (grieksch), de dochter van Aeolus en Aegz‘cile ,
was gehuwd met Ceyx, koning van Trachin, en zoon van Hesperus en de nymph Philonis; zij wordt inzonderheid als voorbeeld
van trouwe huwelijksliefde aangehaald. Het gelukkige huwelijk
der beide echtgenooten wend gestoord door den nijd van Juno
(Hera), dien zij zich evenwel, volgens de mythe, door overmoed
op den hals gehaald hadden. Ceyx ondernam eene zeereis, iced
schipbreuk en verdronk. Niets van het ongeluk vermoedende,
offerde de achtergeblevene gale dagelijks voor de gelukkige terugkomst van haven geliefde, waarom de daardoor getroffen
Pluto am de schun van Ceyx veroorloofde om zijner vrouw in
den droom te verschijnen en haar zijnen flood te melden. Thep
bedroefd begaf zich Halcyone op den volgenden morgen naar de
zeekust, en juist wierp de trouwelooze zee het lijk van haren gemaal op het strand. In hare wanhoop stortte zich de ongelukkige
vrouw in zee; loch de goden veranderden nit medelijden het omgekomen eclttpaar in ijsvogels (alcyons), wier weeklagend gezang
nog hunne vrocger geledenc smart mod uitdrukken. I)aar ge-

264

Halesus.—Harpoerates.

durende hunnen broeitijd, vooral in de wateren van Sicilie, veel
windstilte heerscht, ontstond de spreekwoordelijke uitdrukking
Halcyon is c h e dagen, om daardoor gelukkige dagen van
rust aan te duiden.
Halesus (grieksch), een der Lapithen, die door den Centaur-Latreus op de bruiloft van Pirithous gedood werd. Z.
Pirithous.
Halirrhothius (grieksch), de zoon van Poseidon (Neptunus) en de nymph Euryte, leide la gen aan Alcippe, de dochter van Ares (Mars) en Agraulus. Juist toen hij haar verraste
en op het punt was om haar geweld aan te doen, verscheen Mars,
en de vertoornde varier doodde den booswicht. Poseidon klaagde
daarom Ares voor de regtbank der twaalf goden aan, die to
Athene op den heuvel van Mars (de Areop5gus) zitting hadden,
doch dezen spraken Mars vrij.
Hamadryaden (grieksch). Z. Dr yaden.
Hamingior (noordsch), goede Genien.
Haemon (grieksch), de zoon van den thebaanschen koning
Croon, die zich nit wanhoop doodde, toen hij zijne geliefde Antig'6n e dood in de gevangenis vond. Z. Antigone. Volgens
anderen werd hij door de Sphinx verscheurd, wier raadsel hij
vruchteloos beproefd had op te lossen. — Verscheidene andere
personen van dozen naam komen in de mythologic voor.
Hamsa (indisch), de zwaan. Z. Brahma.
Haenir (noordsch), een der Asen, bijzonder schoon, maar
daarbij geesteloos, en daarom door de mensehen niet meer vereerd. Hij werd door de Wanen als gijzelaar uitgeleverd, nadat
de Asen met dozen tot op den ondergang der wereld vrede gesloten hadden.
Hansel (indisch), de Flamingo. Z. Brahm a.
Hanuman (indisch), de honing der apen. Z. Wi sch non.
Harmonia ook H ermi ha e (grieksch), de dochter van
Mars en Venus en gemalin van Cadmus. Z. Cadmus en omtrent
hare noodlottige bruidsgeschenken A I cm a e o n, Er i phY 1 e enz.
HarpocrAtes (egyptisch), eon zoon van Osiris en Isis,
eene der jongste godheden van ondergeschikten rang, die men
zwak, gebrekkelijk en lam, meestal als een kind, of als eenen zuigeling aan de mocderlijke Borst, nu eons op eene lotusbloem zittende, dan eons in ecn mclkvat staande, met de zon en twee sterr en boven het hoofd afbeeldde. Gewoonlijk heeft hij den vinger
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in den mond, om aan te duiden, dat hij nog een zuigeling is,
alsof hij daarop zoog. Door deze onvolkomene,
dikwijls in belagchelijkheid overgaande voorstelling, wilde men den oorsprong van den
god herinneren ; want volgens de mythe zou
Osiris hem stervend verwekt hebben, of nog
later, nadat hij , toen hij door Typhon ver moord was, weder uit de onderwereld teruggekomen was, en Isis hem omstreeks den winterzonnestand ontijdig gebaard had. Vroeger
werd Harpocrates, omdat hij den vinger op
den mond hield, als de god der Stilzw0endheid
beschouwd, maar de ontcijfering der oude
hieroglyphen in onze dagen heeft geleerd, dat
het teeken van den vinger op bovengemelde
wijze verklaard moet worden. De naam zou
ontstaan zijn uit de egyptische woorden Harpa-chrut, dat is : Har,hetkind. Op bijzondere
feestdagen, waarop men zijn beeld plegtig
omdroeg, werd de teedere god door eerwaar.-1{?
dige grijsaards met melk gevoed; andersbragt
men hem offers van jonge boonen, linzen en perziken. Ook waren hem, even als den anderen egyptische goden, onderscheidene
dieren gewijd. De Grieken noemden hem Horn s, maar ter onderscheiding van zijnen ouderen broeder van denzelfden naam
ook Horus Harpocrates. In Rome was zijne dienst streng verboden , maar toch genoot hij aldaar in het geheim eene groote
vereering.
Harpyien, H a r p ij e n (grieksch), de Roovenden , roofzuehtige mythische wezens van afschuwelijke gedaante. Zij zijn
inzonderheid door de geschiedenis van Phineus bekend, en waren dochters van Thaumas en de Oceanide Electra, zuster van
Iris. Haar aantal wordt verschillend opgegeven. Gewoonlijk
telt men er twee of drie, wier namen weder verschillen ; zij hoeten Aello, AellCipus, Podarge, Celaeno, Thyella, Ocypete enz.
De oudere mythe verleende anti hare gestalte niets afschuwelijks ;
zij waren toen alleen snelvoetige stormgodinnen, die ten mmste
nog zoo beminnelijk waren, dat zij aan de windgoden Zephi/rus
en Boras bevielen. De eerste verwekte met Podarge de goddclijke rossen Xanthus en Balius , het gespan van Achilles voor
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Troje ; van Boreas en Aellopus stamde de hengst Xanthus en de
merrie Podarge af, en uit eene andere verbinding der eerstgenoemde Podarge ontsproten de paarden Phloyius en Harp4yus,
die later aan de Dioscuren geschonken werden. De moeders hadden zich alzoo zelven in merridn veranderd, om dit kroost voort
te kunnen brengen, waaraan zij hare eigene wonderbare snelheid
mededeelden. De latere mythe ontnam aan de Harpijen alle bevalligheid , ofschoon zij haar nog in vrouwelijke gedaante voorstel de. Langzamerhand verloren zij hare oorspronkelijke gedaante
meer en meer. Zij werden later afgebeeld als roofvogels met het

hoofd eener vrouw of maagd, of als vraatzuchtige monsterachtige
wezens, met vleugelen, die daarenboven door de dichters met al,
wat afschuw wckken kon, voorzien vverden. Gaf men haar men
sehelijke armen en beenen, dan eindigden de eersten in klaauwen,
de laatste in hoenderpooten ; nu eens hadden zij den kop van een
hoen, dan dien van eenen stork gesnavelden roofvogel ; nu eens
het ligchaam eener gier met een menschenhoofd. Zij werden steeds
voor vreeselijke wreeksters gehouden , door de goden gezonden
am de boosdoeners onder de mensehen te straffen. Z. P bin en s.
Hartgrep (noordsch), de gemalin van den deensehen koning Haddlny, in alle mogelijke tooverkunsten ervaren, die zoo
Wcl elke andere gedaante aannernen, als ook aan anderen geven kon
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Hobe (grieksch), de godin der Jeugd, bij de Romeinen J uv ent as, eene dochter van Zeus (Jupiter) en Hera (Juno), en
de schenkster der goden. Zij diende evenwel alleen bij zeer feestelijke gelegenheden , nit hoofde van hare verhevene afkomst;
daarenboven werd dit ambt haar later outnomen , daar Jupiter
Ganyinedes den post opdroeg, om hem den nectar in gouden schalen te schenken, waardoor -Liebe van deze vernederende bezigheid
ontheven werd. Gewoonlijk ziet men haar hoofd met cozen omkranst, in ligte, opgeschorte kleeding of het bovenlijf naakt, met
eene drinkschaal in de hand. Somtijds heeft zij ook den adelaar
van Jupiter aan hare zijde, met
wien zij speelt. Daar de goden
uit het genot van den nectar eeuwige jeugd en onsterfelijkheid
ontleenden , was het natuurlijk,
dat Hebe als de godin der jeugd
en de schenkster dezer gaven beschouwd werd. Later, toen Hercules met Juno verzoend en in den
hemel opgenomen was, kreeghij
de bevallige, eeuwig jeugdige
Hebe tot gemalin. Zij schonk
hem twee zonen, Alexiares (de
strijdbare) en Anicetus (de on overwinnelijke). In Athene had
zij met Hercules gemeenschappelijke altaren. — De Hebe van
Canova wordt voor een groot meesterstuk gehouden.
irecabe (grieksch). Z. Hecuba.
Hecate (grieksch), eene geheimzinnige godheid, volgens
lIesfOdus (Homerus kent haar nog niet) de dochter van den titan Perses en Asteria, de zuster van Leto en kleindochter van
Phoebe; zij was de eenige titanin, die Zeus (Jupiter) in den
strijd met de Giganten bijstond, en daarvoor met buitengewone
magt in den hemel, op de aarde en in de onderwereld beloond
werd. Om deze drievoudige heerschappij aan te duiden, beeldde
men haar of met drie hoofden , of ook met drie ligcharnen, die
met de ruggen aan elkander slotcn, en in de handen eene fakkcl,
ecnen dolk en eenen sleutel droegen. Somwijlen, vooral wanneer
zij als cone onderaardsche ijzingwekkende godheid werd voor-
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gesteld, voegde men bij deze attributen ook slangen in de haren
en handers, en groote, zwarte, harige honden , terwijl men haar,
, om haar verschrikkelijker te ma5:
ken, slangenvoeten en drie kop9
ft,./_,
70
pen , die van een card, eenen
.., .
leeuw en eene teef, gaf; zij verscheen alsdan in gezelschap van
de Erinkyen en Pandora. Men
vereerde haar voornamelijk op
plaatsen, waar drie wegen te zamen kwamen, doch elkander niet
kruisten, omdat de ouden van
kruiswegen eenen grooten afschuw hadden en daaraan, even
als in de middeleeuwen, zeer bijgeloovige begrippen verbonden.
,
Want Hecate bezat den sleutel
,'(Iiiii101111111r
tot deze drie verschillende wegen : zij kon den bemel openen, verleende toegang tot het schimmenrijk, beheerschte aarde en zee en kon elk tot een in alle opzigten gelukkig leven op aarde geleiden. In de laatste betrekking
goldt zij voor de moeder van Scylla en voor een kind van den
Tartarus. Op dergelijke driesprongen stonden hare beelden en
altaren, met elke nieuwe maau hield men aldaar een groot gastmaal en legde men offerspijzen neder, die wel door arme lieden
vveggehaald werden, maar die toch, 'mar het zeggen, door Hecate
zelve genuttigd werden. Als zoodanige, den weg beschermende
godin heette zij bij de Romeinen Trivia. Overal, waar men
haar aantreft, is zij eene weldoende godheid , die zegen uitstort
en het onheil afwendt , waarom de rijken en voornamen haar
ook op de plaats der volksvergaderingen stelden. Zij werd vooral
te Athene en op het eiland Aegina vereerd. Zij speelt eeoc
aanzienlijke rol in de mysterien der Cabiren, wier hoofdzete'
Samothrace en Lemnos waren; op het eerste eiland hield zit
haar heiligdom in het zerynthische hol ; steeds ging de vereering der Cabiren met de hare gepaard en beider tempels ston den nevens elkander. Haar drievoudige werkkring gaf aanleiding
dat zij met verscheidene andere godinnen verwisseld werd er
hare veneering zich in drie hoofdrigtingen gescheiden had. Aar
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den hemel troonde zij als maangodin Selene, op de aarde werkte
zij als Artemis (Diana), en in de onderwereld heerschte zij in
de plaats der koningin Perseph6ne, (Proserpina); de drie godinnen werden eindelijk geheel met haar vereenzelvigd. Zij vereenigde nu in zich de eigenschappen der natuur,, der maan en
van den nacht, gebood alzoo over de vruchtbaarheid, den levenswandel en had grooten invloed op het lot der stervelingen, waarom zij bij de Atheners als de beschermster der kinderen en familien in hooge eer stond. Over het geheel heerschte er in hare
voorstelling iets duisters en onbepaalds, ofschoon men haar als
eene almagtige godin dacht, die als het ware de sleutels van het
heelal in handers had. Daar hare hoofdwerkzaamheid eene nachtelijke was en vooral betrekking op den Tartarus had, bragt
men haar niet alleen voor de afgestorvenen maandelijksche zoenoffers, die men op driesprongen of op graven plaatste, of in den
grond bedolf,:maar men bragt haar die ook, in verband met geheimzinnige tooverij , daar zij, volgens de leer der mysterien, alle
magische invloeden uitoefende. Zij speelde alzoo bij bezweringen
en tooverkunsten de hoofdrol ; om haar te bezweren maakte men
in den nacht eenen kuil in den grond, of men koos daartoe een
graf en slagtte daarin honden en zwarte lammeren. Tolgens
andere mythen worden Jupiter en Juno als hare ouders opgegeven, Welke laatste haar na hare geboorte Angelos noemde. Toen
zij volwassen was ontfutselde zij aan hare moeder de doos met
blanketsel, en vlugtte zij, om de straf te ontgaan, eerst bij eene
kraamvrouw,, vervolgens onder eene lijkstatie. Daardoor onrein
geworden, werd zij op Jupiters bevel door de Cabiren gereinigd
en tot eene onderaardsche godin gemaakt. Haar oorsprong wordt
nog op verschillende andere wijzen opgegeven , en Circe, Medea
en Aegialus als hare kinderen genoemd.
Hacatombe (grieksch) , een offer van honderd runderen,
in het algemeen echter elke opentlijke en plegtige offerande van
een grooter aantal dieren, dan men gewnonlijk offerde. In plaats
van runderen werden ook wel schapen en geiten gekozen. Het
grootste gedeelte van bet vleesch werd bij zulke gelegenheden
onder het verzamelde volk uitgedeeld.
Hacatoncheiren (grieksch) en Centimanen (romeinsch), de honderd-handige re uzen met vijftig koppen, genaamd
Cottus , Aegaeon of Briareus en Gyges, zonen van Uranus en
Gaea. Hun vader sloot hen nit vrees terstond na de geboorte in

270

TIM ors

het binnenste der aarde. Op raad van Gaea werd zij door Jupiter verlost, en nu traders zij , door nectar en ambrosia verkwikt,
mode in den strijd tegen de Titans, die reeds tien jaren duurde.
Zij vochten met ontzaggelijke rotsblokken waarvan zij er drie
honderd met elken wore op de Titans slingerden, en behaalden
de overwinning. Z. Aegaeo n.
Hector (grieksch), de beroemde trojaansche held, die door
de hand van Achilles gedood werd, de oudste zoon van koning
Prianzus en Hecuba, en opperbevelhebber van de gezamentlijke
strijdkrachten der Trojanen tegen de Grieken. Van zijn leven
p ing de uitslag van den strijd af. Zijne gemalin was Andromache,
de dochter van den cilicischen koning Eetion, die hem eenen zoon
schonk, Astidnax genaamd. Aangevoerd door de gloeijendste
vaderlandsliefde , stormde hij op zijnen met vier rossen bespannen strijdwagen den vijanden to gemoet, mengde zich onophoudelijk onder de strijdenden, sloeg hen terug, en aan hem alleen

had de belegerde stall, zoo lang hij leefde , haar behoud to danken. Zijne roemrijke daden worden door den onvergelijkelijken
Homerus in de _Elias bezongen, en de door hem geleverde schildering van het afscheid, dat Hector van zijne gemalin en zijn zoontje
nam , toen hij voor de laatste maal de poort zijner vaderstad
verliet, om naar bet slagveld to snellen, is zoo roerend verheven
en treffend, dat zij voor eene der schoonste episoden van dit uitstekend heldendicht gehouden wordt. Hij viol door de hand van
Achilles, die in zijnen toorn over den dood zijns vriends Patroclus het lijk van den ongelukkigen Hector met de voeten aan
zijnen wagon bond, en het alzoo driemaal rondom de muren van
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Troje sleepte. Z. Achilles. Eindelijk echter werden de verminkte overblijfselen , op de smeekingen van den grijzen Priamus, die persoonlijk in h et leger der Grieken verscheen en zich
voor Achilles in het stof nederwierp , door den laatste voor een
losgeld uitgeleverd , en door zijnen varier plegtig begraven. In
Troje werd Hector als een halfgod vereerd en bragt men hem
lijkoffers. Hij is de voortreffelijkste held der Ilias, die in dapperheid
en moed voor niemand wijkt en alleen voor Achilles moet onderdoen, omdat hij door lang strijden en vele wonden afgemat is en
door de bedriegelijke Minerva in de gestalte van Deiphaus
verlaten en verraden wordt. In menschelijkheid echter overtreft
hij alien. De ondergang der stad was het gevolg van zijnen flood.
Hecuba (grieksch fleObe), de dochter van den phrygischen
koning Dymas, en tweede gemalin van den trojaanschen koning
Prircnzus, wien zij negentien zonen schonk, waarvan Hector de
oudste was. Bovendien had zij verscheidene dochters. Bij hare
tweede zwangerschap droomde zij, dat zij eene fakkel baarde, die
geheel Troje in den brand stale. Een oudere zoon van Priamus,
Aesacus genaamd, die de kunst van waarzeggen verstond, gaf aan
dezen Broom de uitlegging, dat het kind, hetwelk zij ter wereld
zoude brengen, den ondergan g des rijks zou veroorzaken. Dit
kind was Paris (z. ald.). Even gelnkkig als Hecuba vroeger
geweest was, zoo ongelukkig werd zij door den bekenden tienjarigen
trojaanschen oorlog en den ondergang der stad. Zij zag al hare
zonen achter y olgens op hetslagveld omkomen , hare dochters
Polyxena en Cassandra in slavernij gesleept en haren gemaal Priamus onthoofden , en
zij zelve zou den lijdensbeker
tot den laatsten droppel toe
ledigen. Wij zien hier de diet)
bedroefde voor ons, terwijl zij
het lijk van haren kleinzoon
Asty d
- nax, den zoon van Hee) tor, in de armen houdt. De
berigten nopens haar uiteiu,
de zijn verschillend. Volgens
eenigen werd zij door Odysseus

272

Heidrun.—Heimon.

als slavin uit de brandende stad gevoerd , doch stortte zich uit
wanhoop in zee. Volgens anderen werd zij om hare smaadredenen
door de Grieken dood gesteenigd, en vond men daarna onder de
steenen niet haar lijk, maar eenen dooden hond. Euripides verhaalt in zijn treurspel a Hecuba" haar droevig lot nog op eene
andere wijze. De Grieken waren op hunne terugreis , de ongelukkige koningin medevoerende, op de kust van Thracie geland,
alwaar Polynznester regeerde, aan wiens hof Hecuba haren jongsten zoon Polyd5 cus geborgen had, in de hoop van op deze wijze
ten minste eenen telg van het koninklijke huis to zullen redden.
Maar op den zelfden dag , dat zij het verschrikkelijke schouwspel beleefde, dat hare dochter Polyxena op het graf van Achilles door de Grieken geofferd werd, ontdekte zij het lijk van den
knaap, die door zijnen beschermer vermoord was, omdat Polymnestor zich van de door den knaap tuedegebragte schatten had
willen meester makers. De wanhopige moeder lokte daarop den
moordenaar met zijne beide zonen bij zich, bragt de laatsten om
en rukte den trouweloozen gastvriend de beide oogen uit. Daarop
werd Hecuba gesteenigd, of om deze afschuwelijke daad door de
Thraciers , of om bovengemelde reden door de Grieken. De goden ontrukten haar echter aan hare wreede vervolgers en stelden eenen hond in hare plaats , wiens lijk men bij het opruimen
van den steenhoop ontdekte.
Heidrun (noordsch) , Z. W alha 11 a.
Heimdal (noordsch), een zoon van Odin, uit negen maagden aan den rand der aarde geboren, de onvermoeide wachter op
zijnen burg Himinbiorg of flenzelsbury,, aan het einde van de
heinelb?ug Bifrost, d. regenboog, die hij voor de Asen moest
bewaken. Hij sliep minder dau een vogel; zijn oog was zoo scherp,
dat hij zoo wel des nachts als des daags honderd mijlen van zich
of kon zien , en zijn gehoor was zoo fijn, dat hij het gras op het
veld en de wol op den rug der schapen hoorde groeijen. Wanneer
bij de Godenschemering de vijanden de brug bestormen , dan
blaast hij in zijnen Giallarhoorn , welks geluid alle werelden
doordringt en waardoor de Asen met de E inheriar tot den strijd
opgeroepen worden. Z. Loke en 0 d i n.
Heimon of H a i mon, A im o n (middeleeuwsch) , een
vorst in Frankrijk, hertog van Dordogne en vader van vier zonen,
die algemeen onder den naam van de vier Heemskinder en
bekend zijn. Hunne namen waren Adelhart, Ritsart, Writsart
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en Renald (Rewind) van Montalban, waarvan de laatste vooral
zich door vele dappere daden en stoute avonturen beroemd maakte.
Zij reden alle vier op een gemeenschappelijk paard , dat Bayard
heette, en dat hehalve andere voortreffelijke eigenschappen eene
groote aanhankelijkheid voor zijne meesters bezat. Zij waken
het onderwerp uit van eene der schoonste dichterlijke volksoverleveringen uit de middeleeuwen.
Heksenvoet (noordsch), z. D r en.
Hel of Hela (noordsch), de godin der onderwereld, eene
dochter van den boosaardigen Loke, en de reuzin Angerbode, de
zuster van den wolf Fenrir of Fenris, en de de aarde omvattende
slang Jornzungand , twee vreeselijke monsters. Niet minder afschuwelijk stelde men zich evenwel Hela voor. Zij was zelve eene
ontzaggelijke reuzin, aan de eene zijde vleeschkleurig als een
mensch ; de andere helft van haar ligchaam was zwartachtig blaauw, en zij
voedde zich met het merg en de beenderen der mensehen. Toen de Asen de
beide genoemde monsters onschadelijk
maakten, werd ook Hela door Odin
naar Nifiheinz, het koude gebied des
doods, van den nacht en der ellende
(nevelzvoning) , verbannen, Aldaar
heerschte zij over het schimmenrijk ,
waarin die genen kwamen, die zoo ongelukkig waren van niet in den slag
den dood to vinden, of zich zelven niet
ombragten. De onmetelijke ruimte ,
waarover zij gebood , was in negen
groote afdeelingen verdeeld en door`
stroornd door twee en dertig giftige
helrivieren (Elizvager), die uit de zich
in het middelpunt bevindende bron Hwergelmer, d. onde bron,
ontsprongen. Eene dezer,, Giall genaamd, omvatte de geheele
onderwereld en maakte haar tot een groot eiland; haar naam beteekent de bruisende , en is ontleend aan bet ontzettend geklots
en gebruis barer woelige golven ; de andere rivieren hadden evenzeer scbrikw ekkeride namen, als : die der verschrikking, des storms,
des onweders , der klagten, des gebruls, des wervelwinds , des
verderfs , der vijandin der vreugde enz. De met goud belegde
18
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Giallarbrug voerde over den eersten stroorn, en werd bewaakt
door de reuzenmaagd Modgudr, die den over de brug komenden
naar hun geslacht en naam vraagde en hun den weg door het
hooge traliewerk toonde, dat de scheidsmuur van Niflheim vormde, en hetwelk men moest doorgaan, om in eene der negen werelden en in bet paleis van Hel te geraken. Dit paleis stand in
de binnenste of negende afdeeling, die naar de godin Helheim
heette, en waaraan de geheele onderwereld den naam ontleende.
Het schrik inboezemende paleis, dat de godin bewoonde, werd
bewaakt door twee maagden, die op eeuwig klangtoonen slakende
stoelen zaten en in hare aderen ijzeren bloed hadden, hetwelk,
zoo dra bet op de aarde druppelde, ander de menschen strijd en
twist veroorzaakte. Zij zelve had aan hare voeten eenen haan ,
die akelige klanken slaakte, en bij Naar bevonden zich steeds de
bedienden Ganglate (traaglooper) en de maagd Gangliit (traagloopster) , terwijl zij daarenboven nog door eene geheele schaar
van afschuwelijke godheden omringd werd. Hare zaal heette
Elvidr, d. i. ijskoude, ellende, haar drempel valdeur, hare tafel
hanger, hare legerstede tering, haar gewelf ondeugd. Daarenboven woont in een hol van Helheim de hand Garmr en de boosaardige slang Nidhoegur (nijdhart), die met hare kinderen onophoudelijk aan den magtigen wereldboom, den esch Ygdrasil,
knaagt. In weerwil van al deze verschrikkingen, die Helheim
vervulden, was bet rijk der onderwereld Beene eigentlijke strafplaats, maar slechts het verblijf der genen, die van ouderdom of
aan ziekte gestorven waren. Toen Balder door de listen van
Loke gedood was daalde hij daarin neder. Z. B a 1 d e r en H a rm o d e. Eerst bij den wereldondergang Ragnarokr zal het gerigt
over de goeden en kwaden plaats hebben.
Helena (grieksch), de wegens hare schoonheid door de geheele wereld beroemde Griekin , die den ondergang van Troje
veroorzaakte, was de dochter van de met den koning Tyndareus
van Sparta gehuwde Leda, de tweelingzuster der beide Dioscuren en de halve zuster der goddelooze Clytaemnestra. Haar
vader toch was Zeus (Jupiter), die zich in eene zwaan veranderd
had om de bekoorlijke Leda te bezoeken, die daarop twee eijeren
ter wereld bragt. Z. Di o s c u r en , L e d a. Tyndareus zelf had
slechts eene eenige dochter, de gemelde Clytaemnestra. In het
ouderlijke huis opwassende, verkreeg Helena zulk eene onbeschrijfaijke schoonheid en lieftalligheid, dat zij reeds op tienjarigen
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ouderdom door Theseus en Perithbus geschaakt werd. Het gelukte evenwel haren beiden broeders haar terug te voeren.
hare vaderstad terug gekeerd , nam hare schoonheid nog meer
toe, en weldra verschenen eene menigte grieksche vorsten, die
naar hare hand dongen. Tyndareus geraakte door hun groot
aantal in gene geringe verlegenheid Om alle twist en nijd over
de teleurstelling bij de minnaars voor te komen, liet hij hen alien, op raad van Ulyssus (Odysseus), eenen plegtigen eed zweren , waarbij zij zich verbonden om den toekomstigen gemaal,
dien Helena zelve onder hen zou uitzoeken, gemeenschappelijk te
verdedigen, wanneer hij door vijanden aangevallen werd, en hem
in het bezit zijner gade te beschermen. Menelaus, de broeder
des konings Agamemnon van Mycenae, was de gelukkige, op
wien de keus der schoone viel. Het huwelijk was aanvankelijk
gelukkig en door eene dochter, HermiOne, gezegend; maar de
schoonheid van Helena, waarvan de faam tot in de verste landen
was doorgedrongen, veroorzaakte weldra de vreeselijkste onheilen. Paris, de zoon van koning Prznmus van Troje, begaf zich
naar het hof van koning Menelaus, vergezeld door Venus (Aphrodite) , de godin der liefde, die hem de schoonste sterveling tot
gemalin beloofd had, omdat hij aan haar als de schoonste godin
den gouden appel had toegewezen. Z. Paris. Amor (Eros)
leende zijnen bijstand tot het plan; hij zelf voerde den beminne-
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lijken koningszoon in de tegenwoordigheid der ijdele gemalin van
Menelaus, terwijl Venus zich bevlijtigde de schaamte harer wangen door vleijende woorden te verdrijven. Aan al deze verleidingen kon Helena niet lang weerstand bieden. Zij liet zich in
de afwezigheid van haren gemaal schaken en naar Troje voeren,
hetwelk voor deze lage trouweloosheid en schending van het
gastregt vreeselijk boeten moest. Om den geleden boon te wreken riep nu Menelaus al de vorsten van Criekenland, de vroegere
minnaars van Helena op, om hem ten gevolge van hunnen eed
bij te staan. Daarop verzamelde zich eon magtig leger, hetwelk
onder het opperbestuur van Agamemnon naar Troje overstak
om Helena terug to eischen en den roover te straffen. Daar de
Trojanen haar niet wilden uitleveren, ontstond er een tienjarige
oorlog, die met de volkomene verwoesting der stad en den ondergang van het huis van Priamus eindigde. De onovertroffene
gezangen van Homents hebben dezen strijd in de .Ilias" vereeuwigd. Helena, die na den dood van Paris in de handen van
diens broeder Daphobus was overgegaan (z. D elp hob u s), geraakte in gevangenschap en volgde haren eersten gemaal, Wiens
hart zij nogmaals door hare schoonheid betooverde, naar Sparta,
waar Telemachus, Ulyssus zoos, haar later ontmoette. Zij zoude
evenwel de straf voor zoo veel bloed vergietert , dat bet gevolg
barer ligtzinnigheid geweesCwas, niet ontgaan. Na den dood van
Menelaus werd zij door hare stiefzonen verjaagd ; zij vlugtte
Haar Rhodus, om bescherming bij hare vroegere vriendin , Polyxo, to zoeken. Doze was echter hare ergste vijandin geworden,
daar haar gemaal Tlepotemus voor Troje gevallen was; zij liet
de schoone, evenzeer gehate als bewonderde Helena in het bad
overvallen en aan eenen boom ophangen. — Daar de diebters
zich bevlijtigd hebben om het leven van Helena door allerlei
vreemde lotgevallen op to sieren, bestaan er nopens haar nog
vele overleveringen, die dikwijls regtstreeks met elkander in
tegenspraak zijn.
Helönus (grieksch), een zoos van Priamus en Hecuba,
even beroemd als ziener en als strijder in de rijen der Trojanen ,
verliet Troje, omdat Deiphobus hem bij het dingen naar de hand
van Helena voorgetrokken werd, begaf zich naar de Grieken en
verried de stad. Na de verovermg der stad leefde hij bij Pyrrhus in Epirus en kreeg na diens dood een deel des lands.
Helheim (noordsch), z. H el.
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Heliconiden (grieksch), naam der Muzen, van Helicon,
den bekenden berg in Boeotie, hare voornaamste woonplaats.
Helios (grieksch) en S o I (romeinsch), de zonneyod, eene
nude grieksche godheid, die uit het oosten haren oorsprong ontleende , een noon van den Titan Hyperion en de Titania Thia
(Theia) of Euryphaessa , en naar zijnen oorsprong bij voorkeur
Tit a n, maar ook H y perion genoemd. In lateren tijd werd
hij met Apollo of Phoebus vereenzelvigd. Hij was te gelijk de
broeder der maangodin Selene (Luna) en van het morgenrood
Eos (Aurora). Zijn gewigtig ambt bestond daarin, dat hij den
zonnewagen, bespannen met vier rossen (Pirdis, Eons, Aethon
en Phlegon) langs den hemel voerde, om aan de wereld den day
te verleenen. Hier nevens ziet men hem afgebeeld, loch slechts
met twee rossen aan zijne voeten; men
stelt hem echter ook voor als met wapperend gewaad op zijnen wagen staande
en zijne rossen voortzweepende. Men
hield in den ouden tijd de aarde voor
eene groote schijf, die van alle zijden
door den Oceanus omgeven was ; op de
oostelijke zijde, achter Colchis en aan
gene zijde van den Caucasus stond het
paleis van Helios. Daaruit trail hij des
morgens te voorschijn, als een schoon
jongeling, het hoofd door gloeijende stralen omringd, en van gulden lokken omgolfd, met een schitterend aangezigt en
het ligchaam in een blinkend gewaad
gehuld, dat de adem van den Zephyr geweven had; voor hem uit ging zijne zuster Eos, die met hare rozenvingeren de
oostelijke poort des hemels opende en
ionli111111111111111111
rozen op zijn pad strooide. Nadat hij de
in het oosten beginnende, half cirkelvormige baan aan het nitspansel had afgelegd, daalde hij met zijn vierspan in bet wester
neder, aan de tegengestelde zijde van den Oceaan, in welks sissende golven de schuirnende rossen eerst werden afgekoeld. Naar
eenige mythen had Helios aldaar een tweede paleis, dat hem en
het vermoeide gespan achter de westersche hemelpoort opnam ,
loch slechts voor zeer korten tijd. Want zoo dra het maal van
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ambrosia aan de gouden krib voorbij was, dat de rossen moest
verkwikken, scheepte de god zich met wagen en paarden in een
gouden schip in, dat aan de westzijde der aarde op hem wachtte,
door Hephuestos (Vulcanus) vervaardigd en in plaats van zeilen
van kunstrijke vleugelen voorzien was. Als een wonder van snelheid droeg dit vaartuig, rondom den uitersten noordelijken oever
heen loopende, de schitterende vracht oostwaarts naar den Caucasus terug, terwijl op de oppervlakte der aarde donkere nacht
heerschte. Nadat Helios aldaar, in den zoogenaamden Zonnevijver, een door blinkende rotsen van den Oceaan afgezonderd
water, de rossen had laten baden, ging hij met hen weder in zijn
zomerpaleis, om bij de zijnen zoo lang te slapen, tot dat de nacht
verloopen was en Eos hen tot eene nieuwe dagreis opriep. Het
scheen natuurlijk, dat eenen god, die alle hoeken der aarde verlichtte, niets ontgaan kon , wat op hare oppervlakte gebeurde;
daarom wordt Helios ook dikwijls de Alziende genoemd. Men
geloofde ook, dat hij bij het opklimmen en nederdalen de aarde
het meest naderde, en daardoor eene grootere vruchtbaarheid in
deze streken, dan wel elders, te voorschijn riep, en aldaar dan
ook sterkere gewassen voortbragt. In het westen lagen de wonderhoven der Hesperiden ; in de oostelijke streek , in de velden
van Colchis, woonde de van Helios afstammende familie, die in
alle tooverkunsten bedreven was, en waarvan de koning Aeites
als het hoofd genoemd wordt. Want de zonnegod verbond zich
met Perse of Pers'eis, eene dochter van Oceanus, die hem den
gemelden vorst van Colchis en de beide dochters Circe en Pasiphi,"tê schonk. Met eene andere Oceanide , Clynfene genaamd,
verwekte hij den ongelukkigen Phaethon; ook zou de door de
geschiedenis van Hercules befaamde Augias aan hem en eene
nymph zijnen oorsprong te danken gehad hebben. Voor zijne
eigentlijke gemalin werd evenwel Rhode of Rhodus (het eiland),
eene dochter van Poseidon (Neptunus) en Amphitrite gehouden.
Volgens de mythe ontstonden uit het eiland, toen Helios de
overvloedige vochtigheid van den grond uitdroogde (toen hij
Rhodus tot gemahn n am), zeven zonen, die naar hem II e li a den
genoemd werden , en Wier namen Ochimus , Cercaphus , Actis,
Candalus , Triopas , Macar en Tenages waren. Zij waren beroemde zeevaarders en kregen het nieuwe eiland Rhodus ten geschenke. Hunue zttster was Electr,One, die als maagd stierf en
aan wie de Rhodiers goddelijke eer bewezen. Ofschoon zij alien
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zeer ervaren waren in de sterrekunde en de scheepvaart, onderscheidde zich boven alien daarin Teneges, waarom hij door zijne
vier laatstgenoemde broeders uit afgunst werd omgebragt. De
moordenaars ontvlugtten Rhodus, toen de moord ruchtbaar
werd, verstrooiden zich op de naburige eilanden en gaven dien
hunnen Imam. Waarschijnlijk waren deze Heliaden Phoeniciers,
die de dienst der zon (Baal, Bel), uit het oosten naar Rhodus
overbragten, van waar deze zich verder over het westen verspreidde. - Helios werd dan ook voornamelijk op Rhodes
vereerd, alwaar men hem jaarlijks een vierspan offerde, dat men
in de zee stortte. Over de haven van dit eihnd verhief zich het
reuzenbeeld de Colossus, dat onder de zeven wonderen der wereld
geteld werd. Men offerde aan den zonnegod ook lammeren en
wilde zvvijnen, en bovendien behoorden de adelaars, paarden, wolven en hanen tot de hem gewijde dieren. Zie over de vrouwelijke
Heliaden Phaeton.
Hello (grieksch), de zuster van Phryxus. Z. At hamas.
Hellen (grieksch), een soon van Deucalion en Pyrrha,
beroemd als stamvader der naar hem genoemde Hellenen of Grieken , verwekte bij de nymph Orseis de drie stamvaders der
grieksche stammen, namelijk Dorus, Aeolus en Xuthus. De
laatste was wederom de varier van Achaeus en Ion, de stamvaders der Achaeèrs en loniers.
Hephaestos (grieksch), z. -Ville anus (romeinsch).
Hera (grieksch) z. Juno (romeinsch).
Hercules (romeinsch) of Her g kles (grieksch), de grootste en roemrijkste van alle grieksche helden, die door zijn lijden
en zijne groote laden de onsterfelijkheid verdiende en tot halfgod verheven werd. Hij was de zoon van Zeus (Jupiter) en de
schoone, met den koning Amphitryo van Thebe verloofde Alcinene.
Zijn tweelingbroeder Ipkieles , die Amphitryo tot ivezentlijk vader had, werd eenen dag later geboren en sloot zich, zoo lang hij
leefde, getrouwelijk aan zijnen halven broeder aan. Zie de omstandigheden , waarin beiden het aanzijn gegeven werd, under
Alcm e n e. Nooit echter was de nimmer sluimerende minnenijd
van Hera (Juno) heviger opgewekt, dan bij deze gelegenheid
hare -vvraakzucht over de trouweloosheid van haren gemaal ging
in grenzelooze verbittering over. Reeds vOcir de geboorte van
Hercules begon zij het werk der vervolging, om die, als de onverzoenlijke vijandin van den held, tot aan zijnen dood voort to
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zetten. Het niet durvende wagen aan Zeus hareu wrok te koelen , poogde zij hem te verschalken. Toen namelijk de dag verschenen was , waarop Alcmene haar kind ter wereld brengen
zou, beloofde de koning der goden, in de overmaat der hem
wachtende vadervreugde, dat die der nakomelingen van den
door hem verwekten Perseus , die thans het licht zou aanschouwen, over alle andere nakomelingen of verwanten van dezen
stam onbepaald gebieder en heer zijn zoude; want Alcmene was
eene kleindochter van Perseus. Naauwelijks had de hemelkoningin
deze woorden vernomen , of zij wist Karen gemaal eenen Buren
eed te ontlokken, dat hij dit voorregt van de eerstgeboren spruit
nit den stam van Perseus onder Beene voorwaarde hoegenaamd
zoude intrekken ; daarop snelde zij naar Argos, alwaar zij de
met Sthenelus, eenen zoon van Perseus, gehuwde koningin
Nicippe, eene dochter van Pelops, terstond van eenen zoon
deed bevallen, ofscboon deze eerst in de zevende maand harer
zwangerschap was. Deze knaap was Eurystheus , derhalve een
kleinzoon van Perseus en neef van Hercules. Daarentegen be val Juno to gelijk aan de godin der geboorten, om de
bevalling van Alcmene op allerlei wijzen te bemoeijelijken en to
verkregen, waarvan het gevolg was, dat de laatste zeven dagen
lang de smartelijkste barensweeen ondervond, eer zij van haren
zoon verloste. Eindelijk werd Hercules (en na hem Iphicles) geboren, doch te laat voor den wensch van Jupiter. De geliefde
zoon was met den vloek der dienstbaarheid beladen, die zijn
vroeger geboren neef in al hare zwaarte op hem kon doen drukken , daar deze het eerstgeboorteregt verkregen had, dat voor
Hercules bestemd geweest was. — Intusschen werd Juno zolve
op hare beurt verschalkt. Alcmene legde, in Karen eel sten schrik
voor den toorn der hemelkoningin, den jonggeboren Hercules
te vondeling; Athene (Minerva) maakte van doze omstandigheid
gebruik en geleidde, als bij toeval, de gemalin van Zeus in de
streek , waar zij den knaap moesten aantreffen. Daar Juno het
haar getoonde kind niet kende, liet zij zich ligtelijk door hare
gezellin overreden, om het aan de borst to leggen ; het zoog echter zoo krachtig, dat de godin genoodzaakt was het van hare
Borst to rukken, omdat zij de pijn nice langer verduren kon.
Een stroom van melk, die bij deze gelegenheid aan hare borst
ontvloeide, stroomde langs den geheelen hemel en vormde den
wit schitterenden melkw eg. De eenige tong echter, die de lip-.
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pen van Hercules gedaan hadden, was toereikend om hem de
sterkte van eenen god en later de onsterfelijkheid te schenken. —
Te last bemerkte zijne doodvijandin den misslag , lien zij begaan had, en zette daarom hare vervolging met des te grooter
bitterheid voort. Op zekeren dag, dat de weder in het ouderlijke
huis opgenomen knaap met zijnen broeder Iphicles in de wieg
lag, terwijl Alcmene op hare legerstede rustte, omgeven door
dienende vrouwen, slopen twee geweldige slangen in de koninklijke slaapzaal, die door Hera afgezonden waren om den gehaten
zoon van Zeus om te brengen. Dreigend bogen de giftige monsters hare ligchamen over het kinderpaar keen. De dienende
vrouwen stonden bij dezen aanblik verlamd; alleen de moeder
vloog Wings naar de wieg om het dreigende gevaar of te wen–
den. Alle hulp was echter overbodig , voorondersteld ook, dat
hare tegenwoordigheid van geest tijdig genoeg gekomen ware:
de jeugdige Hercules had de slangen reeds gegrepen en verstikt,

:
en hield haar, in elke hand eerie, der bevreesde moeder lagchend
tegeu. Niet minder dan deze stond de teedere vader Amphitryo verbaasd , die, zoodra hij de vreeselijke tijding in het
paleis gehoord had, met uitgetogen zwaard en een talrijk gevolg
gewapenden ter hulp was toegesneld. Hij erkende in dit wonder
duidelijk, dat hem in den kleinen Hercules een godenzoon geschonken was, en legdc zich er daarom met vlijt op toe, om hem
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eene uitmuntende opvoeding te geven. De grootste mannen van
dien tijd werden zijne leermeesters. Van den pleegvader zelven
leerde hij de vorstelijke kunst van het wagenmennen; Autolijcus
onderrigtte hem in het worstelen , Eur/tus in het boogschieten,
Castor in het schermen en de voortreffelijke zanger Linus in de
muzijk. In alles maakte hij de grootste vorderingen, alleen voor
het bespelen der Tier scheen zijne hand niet geschikt; want toen
Linus hem eens, om zijne opmerkzaamheid te wekken, eenen slag
gaf, sloeg de driftige scholier hem zoo hevig met de Tier op het
hoofd, dat hij plotseling stierf. — Na dit onzacht bewijs zijner
sterkte oordeelde Amphitryo goed, den onbedachtzarne eenigen tijd op het land te verwijderen , om als herder der koninklijke runderkudden zijne talenten des te vrijer te kunnen ontwikkelen. Hier groeide de zoon van Alcmene tot eenen krachtigen jongeling op, en doorstond hij de beroemde proef, die de
sophist Prodicus zoo schoon gedicht heeft, en bekend is onder den
naam van Hercules op den kruisweg. Twee godinnen
namelijk, de Deugd en de Ondeugd, traden hem op zekeren dag
to gemoet, toen hij zich juist op eenen kruisweg be yond, en elk
van haar poogde den reiziger voor zich to winnen en op haar
pad to leiden. De eene, de verleidelijke, met alle bekoorlijkheden
prijkende wellust, spreidde voor hem al hare aanlokkelijkheden
ten toon, en schilderde hem met de levendigste kleuren de zinnelijke genietingen en vreugden , die hem in het leven wachtten,
wanneer hij zich aan hare leiding toevertrouwde. De andere daarentegen, de deftige en eerwaardige godin der onthouding, opende
voor zijnen geest eene reeks van gevaren en moeijelijkheden, die
hem zekerlijk op haar doornig pad wachtten; desniettemin zou hij
onder hare leiding over alles zegepralen, en de heerlijkste loopbaan voleinden, aan welker eindpaal hem de onsterfelijkheid en
een zetel in de zalen van den Olympus wachtte. De jonge
Hercules keerde daarop der verleidelijke ondeugd den rug toe,
en koos, gedachtig aan zijnen verhevenen oorsprong en zijne
buitengewone bestemming, de godin der Deugd tot zijne bestendige gezellin op den levensweg : een besluit , waarvan de zoon
van Zeus nimmer berouw had. — Tom hij achttien jaren oud
was kon ieder in hem den godenzoon herkennen, die den glans
zijner oogen, zijnen onbedwingbaren moed, zijne bovenmenschelijke sterkte, zit* breede borst, de gespierdheid zijner ledematen
en de reusachtige grootte zijus ligehaams, dat de hoogte van vier
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ellen bezat, gadesloeg. Toen gebeurde het, dat een vreeselijke
leeuw,, die op het gebergte Cithaeron woedde, onder de runderkudden van Amphitryo en den naburigen koning Thespius vreeselijke verwoestingen aanrigtte. Hercules zocht het monster op,
doodde het, en trok het de ondoordringbare huid af, om zich
zelven daarmede te bekleeden ; zij diende hem voortaan tot harnas, even als de huid van den kop tot helm. Daarop wenschte
Thespius door den aan zijn hof vertoevenden heldenjongeling, die
hem zulk eene groote dienst bewezen had, voor zijne vijftig dochters eene krachtige nakomelingschap te bekomen ; beurtelings
voerde hij den held zijne dochters toe, en twee en vijftig zonen
waren , daar twee dochters tweelingen ter wereld bragten, de
vrucht dezer vereeniging. Kort na zijne eerste schitterende daad
volbragt Hercules een ander roemrijk werk : bij zijne terug komst te Thebe, zijne geboorteplaats, verloste hij de Thebanen
van eene smadelijke belasting, bestaande in honderd runderen ,
die zij aan den koning Erginus van Orchomenus moesten opbrengen. De veldtogt tegen dezen vijand liep zoo gelukkig af,
dat de Orchomeniers de tot bier toe van Thebe geeischte schatting
dubbel terug betalen moesten. Evenwel viel ook Amphitryo, die
met zijnen pleegzoon was uitgetrokken, in den slag. De nieuwe
koning Creon, die thans over Thebe regeerde , gaf uit dankbaarheid zijne dochter den held tot gemalin ; zij heette MegClra; bij
deze, die zijne eerste gemalin was, kreeg Hercules onderscheidene
zonen, wier aantal en naam zeer verscbillend opgegeven worden.
De haat van Juno jegens den held nam echter in dezelfde mate
toe, als hij in grootheid en voortreffelijkheid steeg, en zij bewerkte, dat zijn neef Eurystheus hem tot zich riep om in zijne
dienst hem een aantal vverken op te leggen , waartoe deze door
zijne eerstgeboorte het regt had. Door diepe smart aangegrepen,
omdat een laf en ellendig koning, aan wien hij gehoorzaamheid
verschuldigd was, hem tot dienstbaarheid opriep, hem, die zich
in zijne buitengewone kracht zoo sterk gevoelde en den lafaard
verfoeide , weigerde hij lang aan de oproeping gehoor te geven ,
verviel dikwijls in vlagen van diepe zwaarmoedigheid en dezen
namen zoo zeer toe, dat zij in de woestste waanzinnigheid ontaardden. In een dezer aanvallen van krankzinnigheid, waarin hij
noch zich zelven, noch iemand der zijnen kende, en die door de bewerking van Juno in de grootste dolzinnigheid overgingen, bragt
hij, als een wild dier, al zijne kindereu uit dit huwelijk om , om-
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dat hij in een oogenblik van bewustelooze razernij die voor zijne
vijanden heschouwde. — Weldra echter kwam hij tot hemming,
gevoelde de diepste smart over den door hem beganen onwillekeurigen mord, verbande zich daarom, als den aanblik der menschen niet meer waardig, vrijwillig uit de stad, en vermeed eenen
tijd lang het gezelschap der menschen. Zijn vriend Thespius on dertusschen reinigde hem van de zoo noodlottige onbewuste bloedscbuld. Met de goden en zich zelven verzoend , begaf hij zich
daarop naar Delphi, om de godspraak te raadplegen, of de eisch
van Eurystheus werkelijk gegrond was. Pitqa , de priesteres
van Apollo, gaf hem inlichting omtrent zijne volgende lotgevallen, en verklaarde hem, dat hij zoo lang in de dienst van zijnen
neef blijven moest , tot hij ti e n werken, die deze hem opdragen
zou, volbragt had. Wanneer dit geschied was, dan wachtte hem
de belooning van onder de goden opgenomen te zullen worden :
zoo luidde de overeenkomst, die Zeus met de ijverzuchtige Juno
getroffen had, om hem de uitgebreide heerschappij te doers toevallen, die zijn hemelsehe vader eenmaal voor hem bestemd had.
Te gelijk noemde hem de profetes voor de eerste maal met zijnen
eigentlijken naam Ilerakles (Hercules), als aanduidende, dat hij
zijnen lateren roem aan Hera (Juno) zou te danken hebben:
want tot hiertoe had hij van zijnen moederlijken grootvader Alcaeus, eenen zoon van Perseus, den naam van A lc i de gedragen.
Toen de jonge held de uitspraak des orakels vernomen had, besloot hij zich niet langer aan zijn lot te onttrekken , maar naar
Eurystheus te vertrekken en zich alzoo aan den wil der goden te
onderwerpen. De laatsten, die hem reeds om zijne vroegere daden
beminden, en met belangstelling het oog op hunnen toekomstigen
medeburger des hemels gevestigd hielden, schonken hem wapenen; van Hermes (Mercurius) kreeg hij een zwaard, van Athiine
(Minerva) eel' pantserkleed en van Hephaestos (Vulcanus) eenen
gouden koker, waarbij Apollo een aantal nimmer missende pijlen
voegde. Zijn eigentlijk , zijn vreeselijkst wapen , de geduchte
knolls, Sneed hij zich zelven onderweg, toen hij in de velden van
Nemea bij Argos kwam, uit den stam van eenen olijfboom. Gewoonlijk ziet men hem met een deel dezer wapenen afgebeeld,
vooral met de leenwenhuid, de knods , den pijlkoker en den
boog. Meestal heeft hij de gestalte van den zoogenaamden Hercules
Farnese, een door Glycol), naar Lysippus vervaardigd standbeeld,
dat ons den halfgod in zijne grootste heldenkracht, in den
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volmaaktsten vorm der menschelijkheid voorstelt. In deze heldengestalte kvvam hij te IVIyeenae
aan en trad voor zijnen koninklijken bloedverwant, den zwakken
en lafhartigen Eurystheus, om
diens bevelen te vernemen , die
dan ook niet naliet om hem de
rgevaarlijkste ondernemingen op te
leggen die hij slechts kon uitdenken , en Welke onder den naam
der twaalf werken van Hercules
bekend zijn. Zij zijn door de kunstenaars op menigvuldige wijze afgebeeld ; eene volledige reeks dezer voorstellingen wordt op de beroernde vazen van Volci gevonden.
Het eerste der twaalf groote
werken van Hercules was het
dooden van den ne m ei schen
leen vv, een verschrikkelijk dier,
dat zich in de bosschen van Nemea en Clebnae ophield, en door
Typhon en den draak E chidna
was voortgebragt ; het kon door
geene wapenen gewond of gedood worden, zoo dat Hercules te
vergeefs eerst de pijlen van Apollo op de onkwetsbare huid afschoot en vervolgens vruchteloos zijne knods op den harden kop
beproefde. Gelukkig werd hem echter door den herder Molorchus , dien hij reeds in het begin van zijnen togt ontmoet had,
de rand gegeven om het dier to verstikken. Toen het dan nu, door
de geduchte slagen der knods verschrikt, in zijn hol vlugtte, dat
onder den berg van Nemea doorliep, stopte hij den ingang met
rotsblokken en boomstammen digt, stormde door de andere opening in de spelonk , greep het monster met zijne krachtige armen
om den nek en verstikte het, terwijl hij het met zijne knieen de
zijnen indrukte. Niet zonder eenige bekommering had Hercules
dezen strijd aangevangen: daarom bragt hij dan ook na de overwinning het eerst aan den Reddenden Zeus een dankoffer, waarin
hij door gemelden herder, die met groote bezorgdheid dertig
dagen lang op zijne terugkomst gewacht had, word bijgestaan.
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Daarop droeg hij den leeuw naar Myceuae. Zoo dra Eurysthens

het doode ondier aanschouwde, werd de lafaard zoo bevreesd voor
de sterkte van den held, dat hij hem gebood niet meer onmiddellijk voor zijn aangezigt te verschijnen, maar voortaan voor
de poort der stad te blijven wachten, wanneer hij met de bewij zen van zijnen vervulden last terugkeerde, en aldaar mede de
verdere bevelen van zijnen heer te vernemen. Dezen werden hem
nu voortaan door den heraut Copreus medegedeeld.
De tweede last was om de Lerna eisc he Hydra te dooden,
eene afgrijselijke slang, verwekt door Typhon en Echidna (volgens anderen door Phorcys en Ceto), die zich in den poel Lerna
bij Argos ophield en de omliggende streek verwoestte. Volgens
eenigen had zij honderd of vijftig, volgens anderen slechts negen
of zeven koppen, waarvan de middelste onsterfelijk was. Vergezeld door zijnen wagenmenner Jolaus, een noon van zijnenhalven
broeder Iphicles , joeg Hercules den draak uit zijnen schuilhoek,
greep hem met de handen , terwijl deze de beeuen van den held
omslingerde , en begon hem de koppen of te houwen. Tot zijne
verbazing echter bemerkte hij, dat voor elken afgeslagen kop
twee nieuwe in de plaats kwamen ; te gelijker tijd steeg door bewerking van Juno een reusachtige waterkreeft op, die den heros
gedurende zijnen bloedigen arbeid van acbteren aanviel en in de
voeten wondde. Eerst ontdeed hij zich van dezen nieuwen vijand
door eenen moorddadigen slag met zijne knods ; daarop beval hij
zijnen medgezel het nabij gelegen woud in brand te steken, gloei
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jende boomstammen te brengen, en daarmede telkens de plaats,

(is= /Yr,

waar een kop afgehouwen was, te verzengen, waardoor de wonden
uitgebrand werden, en geene nieuwe koppen meer ontstaan konden. Op deze wijze sloeg Hercules al de koppen na elkander af,
tot op den laatsten en onsterfelijken na, dien hij in de aarde begroef en met groote rotsbrokken bedekte. Het ligchaam verbrijzelde hij met zijne knods en in het giftige bloed van het wangedrogt doopte hij zijne pijlen, die voortaan ongeneeslijke wonden
veroorzaakten, maar ook later de middellijke oorzaak van zijnen
eigen ondergang werden. Volgens de mythe zou Hercules zichbij
dozen strijd van een sikkelvormig gouden zwaard bediend hebben.
Het derde werk was het levend vangen van de Cerynitische
H in de van Diana , die zich op den tusschen Arcadie en Achaie
gelegen grensheuvel Cerynia onthield, en gouden hoornen, metalen voeten en zulk eene ongeloofelijke snelheid bezat, dat Hercules haar in geen jaar magtig kon worden. Eindelijk gelukte het
hem haar te grijpen. Toen hij de vlugtende hinde aan den never
der Ladon inhaalde , verlamde hij een barer pooten met een pijlschot, waarop hij zich van haar meester maakte en voor Eurystheus bragt. De godin , die de noodzakelijkheid der zaak inzag,
was op den held zoo weinig vertoornd over het verlies harer hinde,
dat zij hem veroorloofde een tweede stuk wild weg te vangen,
waartoe hij onmiddellijk daarna afgezonden werd.
Het vierde werk namelijk was, het dooden of levend vangen van
het Erymanthische Z w ij n, dat de arcadische streek rondom

288

Hercules.

den berg Erymanthus verwoestte. Op zijnen tort derwaarts
maakte Hercules van de gastvrijheid van den Centaur Pholus
gebruik; deze had vroeger van Bacchus een vat wiju ontvangen,
met den last om dit tot op de komst van Hercules te bewaren.
Toen men het thans opende, lokte de geur van den drank de
overige Centauren , die in Arcadie -vvoonden, van alle zijnen aan ,
en daar zij den wijn rooven en den vreemdeling dooden wilden ,
ontstond er een vreeselijk geveoht tusschen hen en den vertoornden held. De talrijke vijanden werden ondersteund door hunne
hemelsche moeder,, de wolkenkoningin NephVe , die gedurende
den strijd in de gedaante van regen nederdaalde, en den grond
zoo glibberig maakte, dat wel de viervoetige Centauren zich
staande konden houden, maar Hercules elk oogenblik uitgleed.
Evenwel overwon hij, terwijl hij de meesten zijner tegenstanders
met zijne pijlen doorschoot ; zijn gastheer Pholus en de wijze
Chiron, die toegesneld was om den strijd bij te leggen, kregen in
de verwarring , tegen zijnen wil , insgelijks doodelijke wonden.
Na dit bloedige tusschenspel begun de gevaarlijke jagt op bet
wilde zwijn. De held dreef het ondier uit het digte wood in een
veld vol diepe sneeuw,, sarde en vervolgde het tot bet uitgeput
was, en laadde het toen op zijne schouders. Te Mycenae gekomen kon hij zich ditmaal niet onthouden, om het levende zwijn,
in weerwil van het verbod, aan zijnen heer zelven to toonen.
Eurystheus werd bij het zien van het ontzettende monster zoo
bevreesd, dat hij in een vat kroop.
Het viifde werk bestond in het reinigen van de s t a ll en van
koning Au gi as. Z. het verhaal van de wijze, waarop hij dit
verrigtte, op Aug e ia s.
Het zesde was het dooden der S t y m p half d en, een zwerm
grimmige roofvogels, die wel slechts de grootte van eenen kraan.vogel, maar metalen vleugels, snavels en klaauwen hadden, en
hunne scherpe pennen als pijlen of Jansen op menschen en dieren
afschoten, IN aartegen het sterkste harnas niet bestand was. Zij
hielden zich bij het met digt geboomte omgeven meer Stymphalis
in Arcadie op, terwijl zij in de geheele omstreek dood en verdelging verspreidden. Door op metalen bekkens een vervaarlijk geraas to maken, joeg hij de vogels uit hunne schuilplaats op en
dooddo hen met zijne pijlen, terwijl zij verschrikt door de lucht
vlogen.
Het zevende waagstuk bestond in het temmen van den Stier
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van Cr eta, die door zijne buitengewone schoonheid, woestheid
en kracht uitmuntte. Op het bidden van koning Minos bad Poseidon (Neptunus) hem uit de golven doer opkomen, ten einde den
smeekeling door dit wonder het rijk te verschaffen. In plaats
van echter den schooners stier nit dankbaarheid aan den god te
offerers, had Minos hem onder zijne kudden gestoken, ten einde
die te verbeteren , waarom Neptunus het Bier dol maakte. Nu
stormde het met toomelooze vvoede en ontembare kracht ver woestend door het eiland, overal de grootste schade aanrigtende.
Daarenboven vatte de gemalin van Minos, Pasiphrte, voor den
stier die onnatuurlijke liefde op, waarvan de Minotaurus de
vrucht was. Hercules ving den stier, droeg hem op zijne schouders naar Eurystheus, doch liet hem voor de poort der stad weder vrij; de verwoestingen duurden derhalve in Griekenland
voort, tot dat hij door Theseus in de vlakte van Marathon gedood werd.
Voor achtste werk gebood Eurystheus aan Hercules orn de
menschen vretende rossen van Diomedes uitThracie
te ontvoeren. Nadat Hercules hen gelukkig bemagtigd en aan
de zeekust gebragt had, werd hij door Diomedes en zijne troepen
ingebaald en tot den strijd gedwongen. Hij vertrouwde daarom
de paarden zoo tang aan zijnen gunsteling A bderus toe, die hem
met andere dappere jongelingen op den togt vergezeld had. Terwijl echter de held de vijanden zegepralend terug sloeg, en den
koning ombragt, hadden de vier woedende dieren hunnen wachter opgevreten. Hercules bouwde te zijner herinnering de stad
A bdera, ving de rossen weder op en bragt hen naar Mycenae,
waar Eurystheus hen op den berg Olympus liet drijven.
Het negende werk was het halen van den draa gb an d der
Amazonen-koningin Hippolyte; dit was een kostbaar
sieraad, dat Ares (Mars) zelf aan deze koningin vereerd had
en hetwelk Admete , de dochter van Eurystheus, wenschte te
bezitten. Hercules ging alzoo, door eene menigte vrijwillige
dappere strijders gevolgd, naar Themiscyra, in het verre oostelijke Scythie, de woonplaats der Amazonen; onderweg schonk
hij aan Lycus , den vorst van Mysie, voor de hem verleende
gastvrijheid, het door hem veroverde koningrijk van AmYjuts,
die over de Bebryeers heersehte en cen reuzensterke kampvechter was. De koningin Hippolyte verwelkomde den beroemden
held in persoon , en was reeds bereid om zijnen ongehoordeu
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eisch in te willigen en den gordel uit te leveren, toen Juno zelve
de gestalte eener Amazone aannam, en het krijgshaftige vrouwenvolk tot tegenstand aanzette. Nu ontstond er een hevige strijd,
waarin de op hare paarden strijdende dappere Amazonen even-

wel moesten onderdoen; velen werden gedood of gevangen genomen , waaronder de koningin, en Hercules vertrok met den
gordel huiswaarts. Op den terugtogt landde hij op de kust van
Troje, welks koning Laomedon joist zijne dochter HesrOne, op
raad der godspraak, aan een afgrijselijk zeemonster had overgegeven, dat Poseidon tot straf tegen het land had afgezonden ,
hetwelk Apollo te gelijker tijd door de pest verwoestte, Want
de beide goden waren verbitterd op den koning, omdat hij hun
het loon niet Wilde uitbetalen, dat zij voor het oprigten der
mnren van Troje van hem te vorderen hadden. Even als eenmaal Perseus de schoone Andromeda, bevrijdde no Hercules
de aan eene rots geketende dochter van Laomedon; hij voer met
eene schuit in den buik van het toeschietende zeemonster, , en
werkte Brie dagen lang om het dier van binnen te dooden en
door den aan stuk gesneden romp er weder uit te komen. Ook
hem weigerde de trouwelooze vorst het hem voor de redding
zijner dochter beloofde loon, namelijk, de belch goddelijke merlien , die Zeus aan diens grootvader,, den koning TrOS , tot
schadeloosstelling voor den Haar den Olympus ontvoerden Ganym-edes eenmaal gesehonken had. Hercules keerde daarom later,
toen hij zijne vrijlieid terug bekomen had, met andere grieksehe
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holden naar Troje terug, verwoestte de stad en gaf de gevangen
gemaakte Hesione aan zijnen dapperen strijdgenoot Manion,
die het eerst de muren besteeg, tot gemalin. Vooreerst echter
stelde hij de wraak uit en snelde, na nog verschillende kleinere
avonturen, met den draagband naar zijnen heer.
Voor het tiende werk droeg Eurystheus aan zijnen neef op,
om de runderen van Geryon (GeryOnes) uit Spanje naar
Mycenae te drijven, eene zijner gevaarlijkste ondernemingen,
wegens den verren afstand en de daaraan verbonden moeijelijkheden. Door one menigte wilde volksstammen over Libye naar
het westelijke grenspunt der aarde gekomen, rigtte de held tusschen Europa en Afrika de beroemde zuilen op , die de z ui le n
van Here ules heetten , tervvijl hij het vaste land in de nabijheid van het tegenwoordige Gibraltar doorbrak en de vereeniging
tusschen de Middellandsche zee en den westelijken of Atlantischen
Oceaan bewerkstelligde. Toornig spande hij alwaar tegen den
god Helios zelven zijnen bong, omdat deze hem met zijne al te
heete stralen verzengde, en de god was over dit bewijs van verheven moed zoo verheugd, dat hij hem vriendelijk zijn goudea
vaartuig leende, waarin de held naar het digt bij het tegenwoordige Cadix gelegen eiland Erythia (Gadira) overstak, alwaar
gemelde heerlijke bruinroode kudden weidden. Het dooden van
de beide wachters dier kudden, den tweekoppigen hond Orthrus
en den reus Eurytion, vereischte niet veel tijd. Evenwel verkreeg de eigenaar Geryon, door zijnen nabuur Menoetius , die
de runderen van den Hades in de nabijheid hoedde, zoo spoedig
tijding van den gepleegden roof, dat hij Hercules met zijne geroofde kudden kon inhalen. Deze Geryon was de zoon van
Chrysaor en kleinzoon der Gorgone Medusa (z. G or gone n);
hij bezat drie ligchamen, die alleen omstreeks de maag met elkander verbonden waren, en had alzoo drie hoofden, zes handers
en zes voeten. Het monster viel door een pijlschot , en zelfs do
godin Juno, die hem tegen den gehaten vijand te help kwam,
kreeg bij deze gelegenheid eene wond in de Borst. De overwinnaar voerde daarop de hidden over Iberie (Spanje), Gallie, Italie
en Sicilie naar Griekenland, allerwegen zich door de wilde stammen, die hem berooven wilden, als overwinnaar doorslaande.
Bij Massilia (Marseille) raakten zelfs zijne pijlen uitgeput, zoo
groot was de menigte vijanden, die, met Alebion en Dercinus aan
het hoofd (twee zone', van Poseidon), hem roofzuchtig aanvielen.
19*
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Uit deze groote verlegenheid werd hij door zijnen vader Zeus gered, door dat deze joist te regter tijd eenen hagel van rotsblokken
op de landstreek nederstortte, aardoor de vijanden verpletterd
werden. Van daar kan men nog te dezer plaatse eene menigte
verward liggende steenklompen zien, die bij dozen bagel nedervielen. Toen hij in Italie aangekomen was, riepen de goden hem
op om aan den verschrikkelijken slag deel te nemen, die met de
Gi ganten begonnen was (Z. Gig an t e n). Na daarbij de schoonste lauweren behaald te hebben , trok hij met de buit gemaakte
runderen verder en versloeg bij Rome den ontzaggelijken roover
eacus, in Sicilie den koning Eryx, eenen beroemden vuistvechter,
en op de landengte van Corinthe den berghoogen reus Alei6neus.
Eindelijk kwam hij met zijne talrijke kudde, in weerwil van zoo
vele beluste roovers en vijanden, en niettegenstaande de vijandschap van Juno, die zelfs op zekeren dag de runderen in Thracie
woedend maakte, zoo dat zij in alle rigtingen uit elkander stoven,
gelukkig te Mycenae aan, en was alzoo door het volbrengen van
het laatste der tien werken, door de godspraak hem opgelegd, van
zijne dienstbaarheid bevrijd. Zoo meende hij ten minste. Maar
de laffe en kleingeestige Eurystheus schepte er een bijzonder behagen in om de beer des halfgods te heeten en zijne kwellingen
te verlengen ; daarom verklaarde hij twee der uitgevoerde werken voor ongeldig, namelijk het ombrengen der Hydra van Lerna , omdat Jolaus hem daarbij met vuur geholpen had, en het
reinigen der stallen van Augias, om dat hij daarvoor een hem
evenwel geweigerd loon, had bedongen.
Hercules zag zich derhalve gedwongen, om de tien groote vverken, aan welker volbrenging hij acht jaren en eenemaand besteed
had, met nog twee andere te vermeerderen, die nog gevaarlijker
dan de eersten waren.
nails volgde alzoo het elfde heldenwerk, hetwelk bestond in
het halen der gouden appelen nit den tuin der Hesperiden. Daar Hercules niet eens wist , waar deze tuin te vinden
was, dwaalde hij onder velerlei twisten en gevechten met monsters en roovers door de grieksche landstreken en te land en
te water rond , tot dat hij van de illyrische nymphen, de dochters
van Zeus en Thenlis , naar den zeegod Nereus verwezen werd,
die door zijne wonderbare tooverkunst de zonderlingste gedaanten kon aannemen, en wien hij in den slaap overvallen en binden
inoest, voor hij van hem het geheim kon afperscn. De tuinen der
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Hesperiden lager' in het verste westen , in de nabuurschap van
den herneltorschenden Atlas en werden door eenen honderdkoppigen drank bewaakt. Om derwaarts te geraken, doorkruiste hij
onderscheidene landen, overal sporen zijner heldendaden achterlatende. In Lybie verworgde hij den reus Antaeus , in Egypte
bragt hij uit regtmatige wraak den koning Busiris, den goddeloozen slagter van alle vreemdelingen, om; daarop scheepte hij
zich op het hem nogmaals door Helios geleende zonneschip in,
stak den Oceaau over tot in den tegenoverliggenden Caucasus,
aan het oosteinde der aarde, en bevrijdde den Titan Prometheus
van zijne duizendjarige smart, daar hij den gier doorschoot, die
hem de lever afknaagde, de diamanten ketenen, waarmede dune
aan de rotsen geboeid was, lossloeg en den in den centauren-strijd
gewonden Chiron in plaats van den Titan naar de onderwereld
zond. Deze grootmoedigheid beloonde Prometheus daardoor, dat
hij hem den raad gaf, niet self in de tuinen door te dringen ,
maar de appelen liever door Atlas te laten plukken. Hoe onze
held den laatste op eenen berg vond staan, het hernelgewelf op
zijne schouders torschende, en wat er tusschen beiden gebeurde,
is onder Atlas verhaald. Z. ook Hesperide n. Toen Atlas
hem drie der wondervruchten uit den twin gebragt had, spoedde
Hercules zich naar Mycenae en kreeg de appelen van Eurystheus
ten geschenke; hij wijdde die evenwel aan de godin Athene, die
hen weder naar den twin overbragt.
Het twaalfde en laatste hoofdwerk van Hercules was het gevaarlijkste van alien en bestond in den ontzettenden last om
den H el ho n d C e r b e r us uit de onderwereld te halen. Voor
dat de held tot de vervulling van dezen last overging, liet hij
zich door Eumol pus in de Eleusinische mysteries inwijden,
en zich van de op hem rustende bloedsehuld, het dooden der
Centauren, reinigen , daarna daalde hij in Laconic, bij de stad
Taenarus, door een hol in den Ovens af. Niet ver van de poorten vond hij het ongelukkiae vriendenpaar Theseus en Pirithous,
die van plan gevieest waren om Proserpina to ontvoeren, aan
eene rots vastgegroeid; den eerste rnkte hij los , rnaar hij kon
Pirithous niet bevrijden, omdat de geheele aarde trilde, toes
hij hem aanraakte. Daarop drenkte hij de schim met offerbloed,
waartoe hij een der runderen uit de kudde van den Ilades zelven slaatte; daar de herder dier kudde, Menoetius, die hem
reed, bij het opvangen der hidden van Geryon verraden had,

294

Hercules.

zich tegen deze vermetelheid verzette, sloeg Hercules hem de
ribben aan stuk, Op deze kleine waarschuwing week alles voor
den magtigen iudringer terug. Pluto , van den last kennis bekomen hebbende, stond aan Hercules toe den Cerberus te vangen, mils hij geene wapenen gebruikte. Slechts met de leeuwenhuid omhangen greep nu de dappere het wangedrogt, drukte
diens drie koppen tusschen zijne knieen en ketende het, in weertivil de \A oedende aanvallen , die de draak , waaruit de staart
van den helliond bestond, van achteren op hem deed. Bij Troezene of Hermione kwam hij met het schrikdier op de oppervlakte
der aarde. Zoo dra bet door den eersten straal van het daglicht
getroffen werd, gevoelde het monster zulk een afgrijzen, dat
het uit alle drie muilen een giftig speeksel spuwde, waaruit de
bekende gifplant aconitum ontsproot. De bond werd aan Eurystheus getoond , die, bleek van schrik, beval hem te verwijderen;
Hercules liet hem los en terstond verzonk Cerberus in den grond.
Volgens anderen bragt hij hem zelf bij Pluto terug.
Door het gelukkig ten einde brengen van dezen laatsten last
was Hercules eindelijk van de smadelijke dienstbaarheid bevrijd,
waaraan de haat der onverzoenlijke godin hem onderworpen had.
Hij keerde vooreerst naar Thebe terug, maar daarmede was
zijne heldenloopbaan nog niet geeindigd. Het is echter onzeker
in welke opvolging zijne verdere lotgevallen en daden plaats gevonden hebben, hoe lang hij nog geleefd heeft, en vooral wanneer hij de beide wraaktogten tegen de koningen Laomedon
en Augias volbragt. Ook zijn strijd met de Giganten in dienst
der goden wordt door sommigen in lateren tijd geplaatst. Eveneens is bet twijfelachtig of hij reeds vroeger, gedurende zijne
dienstbaarheid, of eerst later voor de tweede maal gehuwd zij ;
zijne eerste gemalin Megara , zegt men, gaf hij aan zijnen getrouwen helper en neef Jolaus, zoo hij Naar al niet vroeger te
gelijk met zijne kinderen omgebragt had. Zelf weder willende
huwen zocht hij naar eene vrouw rond, toen hij hoorde, dat
Eurytus, koning van Oechalia op Euboea, zijne dochter Joie aan
dien gene uitloofde, die hem en zijne zonen in het boogschieten
zou overtreffen. Hercules ging derwaarts, overwon alien als de
beste boogschutter, maar kreeg evenvvel den beloofdenkampprijs
niet, omdat men wist , dat bij vroeger zijne eigene kinderen gedood had en men voor nieuw e aanvallen van waanzinnigheid bij
hem vreesde. Vertoornd en zwerende zich te zullen VI reken, ver-

IT Tetiles.

295

liet hij het hof van Eurytus, en begaf zich naar zijnen gastvriend
Admetus van Pherae, dien hij in diepe droefbeid over het verlies zijner gade aantrof; nogrnaals steeg hij in de onderwereld
oin de afgestorvene Alcestis van daar terug te halen en in de
armen van haren wanhopigen gemaal terug tevoeren. Denieuwe
vlagcn van waanzinnigheid bleven ook niet nit, en gedurende
eene dezer stortte hij IpMtus , den oudsten broeder van Jole en,
zijn getrouwe vriend, die het gedrag zijns vaders steeds geniisbillijkt had, van de stadsmuren van Tirynth. Tot bewustzijn teruggekeerd viol hij nit droefheid over den gepleegden onwillekeurigen moord in eene zware ziekte, en om daarvan te genezen en
zich van de bloedschuld te reinigen begaf hij zich naar Delphi om
de godspraak te vragen. Daar de Pythia echter weigerde horn
antwoord te geven, bestormde en plunderde hij den tempel, roofde
den gouden drievoet, en geraakte met Apollo, die zijn heiligdom verdedigde in zulk eenen hevigen strijd, dat Zeus het vechtende paar door zijne bliksemflitsen scheiden moest. Door de
teruggave van den drievoet gaf hem de Pythia eindelijk de verlangde godspraak, die luidde, dat hij van zijne ziekte genezen en
van zijne schuld bevrijd zou \Norden , zoo hij zich voor drie jaren als slaaf verkocht , en den koopprijs aan Eurytus tot zoen-
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geld gaf. — Dien ten gevolge onderwierp zich Hercules aan eeue
tweede vrijwillige dienstbaarheid bij Omphale, koningin van
Lydie en gemalin van den berggod Tnzolus, aan welke hij door
Hermes verkocht werd. De nieuwe gebiedster zond haren sterken dienstknecht op verschillende avonturen uit; wanneer hij
echter te huis was, moest hij zich zelfs tot vrouwelijken arbeid
vernederen en aan het spinrokken zitten, terwijl Omphale met de
afgelegde leeuwenhuid en de knods van den held speelde, tot dat
zij hem eindelijk hare voile gunst en liefde schonk. In dit tijdvak
verplaatsen de zich niet om den tijd bekommerende mythen te gelijk zijne deelneming aan den Togt cler Argonauten ; ja, zij makers
hem zelfs tot medewerker der Calydonische jayt. De overleveringen omtrent hem zijn zoo rijk en bont, dat men eene geheele
menigte zijner roemrijke heldendaden niet in behoorlijke volgorde weet te plaatsen. — Na het eindigen van zijnen tweeden
diensttijd, of reeds veel vroeger, leerde hij de schoone Deianira,
de dochter van koning Oeneus van Calydon kennen ; hij dong
naar hare hand en zij werd zijne tweede gemalin, nadat hij eenen
gevaarlijken mededinger, den stroomgod Achelous, in een vreeselijk tweegevecht over wonnen had. Hij hield zich eenen geruimen
tijd bij zijnen schoonvader op; een onschuldige, door hem gepleegde
moord evenwel was oorzaak, dat hij zich vrijwillig uit het rijk van
Oeneus verbande, en vergezeld door zijne jonge gemalin naar koning Ceyx van rrrachis trok. Zij kwamen op hunne reis bij de rivier Evenus , alwaar de centaur Nessus gewoon was voor eenige
belooning de reizigers over
te zitten. Zoo zou hij ook
thans de schoone Deianira
op zijnen rug naar den auderen oever dragen , doch
onderw eg was hij zoo vermetel van de jonge vrouw
gew eld aan te doen. Hercules, die den v toed door waad
had en reeds op den anderen
oever gekomen was, hoorde niet zoo dra Naar angstgeschrei of hij keerde orn ,
spande den boog en school
den centaur eenen pul door
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de borst ; stervend zonk Nessus met zijnen last op den oever
neder,, maar wreekte zich op eene arglistige wijze. Hij haalde de vrouw heimelijk over om het door den pijl vergrftigde
blood uit zijne woad op te zamelen en te bewaren, omdat het de
tooverkracht bezat vau haar de liefde haars echtgenoots to verzekeren , wanneer hij ooit geneigdheid toonde om haar ontrouw
te worden. Deianira deed het en volgde haren gemaal naar zijne
nieuwe woonplaats, alwaar zij hem vier zones schonk, waaronder II yllus. — Nu trok Hercules op om de vroegere jegens hem
gepleegde onregtvaardigheden to wreken. Zoo trok hij eerst met
eon Leger naar Troje, om den koning Laomedon, en vervolgens
naar Augias, om ook hem voor het verbreken van beider woord
en het onthouden van zijn loon to straffen. Na het volbrengen
dier regtmatige wraak overviel hij den koning Eurytus , roeide
diens geheelen stam uit, verwoestte de hoofdstad Oechalia,
nam de hem vroeger geweiger de Jole gevangen, en zond haar
naar zijne gemalin Deianira, met de boodschap , dat hij able
moeijelijkheden gelukkig to boron gekornen was en weldra naar
huffs terug zou keeren, zoo dra hij op het voorgebergte Cenaeum
eon altaar opgerigt en aan Jupiter eon plegtig dankoffer gebragt
had, waartoe hij om de toezending van eenen witten mantel
verzocht. — Hoe verheugd Deianira ook over doze tijding was,
begon zij op het gezigt der schoone Jole to vreezen , dat haar
gernaal doze moor dan haar zelvo zou berninnen, en haar minnenijd deed haar dus op den ongelukkigen inval komen , om
den mantel met het blood van Nessus to bestrijken , dat able
ontrouw afweren moest, en nu zond zij hem door den heran.t
Lichas aan haren echtgenoot. Zonder achterdocht hing Hercules
bij het offer het feestgewaad om zijne schouders; naauwelijks
echter was het door zijn ligchaam verwarmd , of het gif greep
zijn vleesch aan en veroorzaakte hem de onlijdelijkste smarten.
De poging am den mantel van zijn lijf te rukken, vermeerderde
nog zijne pijnen, want hij scheurde zich to gelijk de stukken
vleesch nit het ligchaam. De smart bragt hem tot zulk eene razernij , dat hij den onschuldigen dienaar Lichas met eenen sterken arm het hoofd tegen de rotsklippen aan den zeekant verbrijzelde. Door doodsangst gefolterd het hij zich nu to scheep naar
Trachin voeren, alwaar Deianira, de noodbottige ge y olgen van
haren minnenijd ziende, nit wanhoop con chide aan haar eigen
Leven maakte. Hij zelf bernerkende, dat y our hem geenc red-
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ding overbleef, gebood zijnen zoon Hyllus hem op den naburigen aan Jupiter gewijden berg Oeta te voeren, en aldaar eenen
grooten brandstapel op te rigten. Toen deze gereed vas, leide
de held er zich op, en beval het hoot aan te steken; niemand
der aanwezigen had echter den moed om hem deze dienst te bewijzen. Einclelijk deed dit Philocietes, de jonge zoon van Poeas,
lien een toeval derwaarts gevoerd had, en hij ontving voor deze
vriendendienst den beroemden boog des stervenden met de
nimmer missende pijlen, een gesehenk, dat later den Grieken
voor de verovering van Troje onmisbaar was. Terwijl echter de
brandstapel hoog opvlamde, daalde eene digte wolk op den top
van den Oeta neder, die onder donder en bliksem de ziel van

den held naar den Olympus voerde. Aldaar,, onder de onsterfelijken met vreugde opgenomen en met Hera (Juno) verzoend ,
ontving de halfgod hare dochter Hebe , de godin der jeugd, tot
gemalin. Twee zonen, A lexthres en Anicêtus, ontsproten uit (la
huwelijk. — De Grieken bragten den vergoden held menigvuldige offers, w ijdden hem bijzondere feesten , de Hera kle e n,
waarop zij zijne daden bezongen , en welke naam later op de
gedichten zelven overging, en bouwden hem alien\ egen tempels
en altaren, zoo dat zijne dienst zich over de meeste landen der
Dude wereld, en naderhand bijzonder ook te Rome uitbreldde.
Zijne talrijke zonen en nakomelingen, Hera cli den genaamd,
maakten aanspraak op eene menigte der door hunnen wader veroverde landen, voornamelijk op het gebied van Eurysthens.
Hyllus hieuw den laatste het hoofd of en zond het mar zijne
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grootmoeder Alcmene, die haren zoon overleefd had, en nit
wraakzucht het hoofd van den omgebragten vervolger met een
puntig bout de oogen uitboorde. Na vele oorlogen en omwentelingen gelnkte het den Heracliden eindelijk zich van bijna den
geheelen Peloponnesus meester te waken.
Hermantibis (egyptisch), de in een persoon vereenigde
Hermes (Mercurius) der Grieken en
Anubis der Egyptenaren, wordt wel
in menschelijke gestalte met den slangenstaf voorgesteld, maar ook met
eenen hondenkop , ter aanduiding van
bet land, waar hij oorspronkelijk vereerd werd, en met eenen krokodilaan
zijne voeten. Hij was even als Mercurius de bode der goden en voerde de
zielen der afgestorveneninsgelijks naar
het doodenrijk.
Hermaphroditus (grieksch),
een kind van Hermes (Mercurius) en
Aphrodite (Venus), gelijk reeds de
It
naam aanduidt, vereenigde de schoonheid der beide ouders in zich, maar
was een tweeslachtig schepsel , half man, half vrouw. De kunstenaars poogden in hunne voorstellingen dit tweederlei karakter te bewaren. Hij werd door nymphen op den berg Ida opge-

voed, doch trok als kuaap naar Carle, alw aar de nymph der
bron Salndieis, Coen hij zich op vijftienjarigen ouderdom daarin
baadde, de hevigste liefde voor hem opvattc. Daar zij van hem
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geene wederliefde kon verwerven, smeekte zij de goden om hear
ligchaam met het zijne tot den ligchaam to vereenigen, en Naar
smeeken werd verhoord. De bron kreeg toen de eigenschap om
ellen, die zich daarin baadden, tot Hermaphroditen to maken.
Hermen (grieksch), standbeelden van Mercurius, die op
de hoeken der straten stonden, vooral to Athene; het waren
vierkante steenen of palen, van onderen dun uitloopende en van
boven met een ruw bewerkt hoofd voorzien, z. M e r c u r i u s.
Ook van andere goden had men dergelijke ruwe afbeeldsels,
bijv. van Ares (Mars) en Apollo , die men dan H er mares en
Hermapolion noemde.
Hermes (grieksch) , z. Mercuriu s.
Hermii5n.e (grieksch), z. Orestes en Henn a. Voor
eerie andere Herinione, z. Harmoni a.
Hermod (noordsch), de bode der goden, gelijk eau den
Mercurius der ouden, was een zoon van Odin en deed de beroemde reis near Helheinz, om den gedooden Ase Balder terug
to halen. Z. Balder en H el. Bij doze gelegenheid reed hij op
Odins achtvoetig wonderpaard Sleipner, waarmede hij over het

ijzeren hekwerk, dat het doodenrijk omvatte, heensprong. Op
Balder is verhaald, hoe en waardoor deze reis mislukte.
Hero (grieksch), z. Lea n d e r.
Heros (grieksch), eon halfyod , meervoud Her -Oen. De
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Grieken gaven dozen naam aan alle uitstekende mannen van den
voortijd, die zich door sterkte, moed, verstand of schitterende
daden onderscheidden en den hemel verdiend hadden, en alzoo
vergood werden ; — of ook aan de zonen der goden en godinnen,
die dezen met stervelingen verwekt hadden. De laatsten moesten zich natuurlijk evenzeer door uitstekende eigenschappen onderscheiden. Er bestonden geheele stammen van zulke heroën ,
zoo als de Tantaliden en Agenoriden. Na hunnen flood, wanneer zij in het rijk der goden overgingen, wijdde men hun tempels en altaren.
Hertha (noordsch), z. N e r t h u s.
HesiOne (grieksch) , de dochter van Laoin gdon en Leucippe.
Z. Laomedon en (Hercules. Zij huwde met Telamon, bij vvien
zij den zoon Teucer kreeg.
Hesperiden (grieksch) , de dochters van Atlas en ffesperie, volgens anderen dochters van den Nacht, of van Phorcys en
Ceto, of van nog anderen oorsprong, waren nu eens drie in getal
ul. Aegle, Hesperie en Erytheis, dan eens vier, nl. Aeyle, Erythema, Hestia en Arethusa; volgens Diodorus waren er zelfs zeven. Zij hadden haren naam naar hare moeder, of naar haren
vader Hesp'i3rus. In eenen omstreeks den Atlas in Afrika gelegen tuin van Juno (Hera), bewaakten zij de gouden appelen
van eenen boom, lien de godin Gaea ( g arde) nit haren schoot
Het voortkomen , om aan Hera, toen deze met Zeus (Jupiter)
in bet hnwelijk trail, een kostbaar bruidsgeschenk te geven. Tot
grootere zekerheid stelde de godin nog eenen tweeden wachter
over hare appelen aan, namelijk den bonderdkoppigen draak
Ladon , eenen zoon van Typhon en de Echidna, die nooit sliep,
en bestendig zulk een vreeselijk gebrul slaakte, dat alien ver
van hem wegvlugtten. Hercules versloeg dit monster, toen hij
door Eurystheus uitgezondeu werd om drie Bier appelen te halen;
volgens eene andere inythe evenwel , die onder Atlas verbaald
is, liet hij hen door den laatste plukken, zonder zelf in den tuin
te komen. Z. ook Here ule s.
Hesperus (grieksch) , de vader van Ilesperie , brooder en
schoonvader van Atlas; volgens anderen de zoon van Astraeus
en Aurora, en vader der Hesperiden, of ook een zoon van Atlas en groat minnaar van de sterrekunde. Toen hij eens, om
den loop der sterren gale te slaan , den berg Atlas bestegen
had, nierp de storm hem naar beneden , en van toen of IN as hij
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voor altijd verdwenen. Tot aandenken noemde men de schoon ste ster aan den hemel naar zijnen naam (de morgen- en avondster). Z Lucifer.
Hestia (grieksch), z. Vesta (romeinsch).
Hesus (germaansch), de krijgsgod met de gestalte van
eenen hond ; van hem zouden de Hessen den naam gekregen
hebben,
Hierodulen (grieksch), tempelslaven of tempeldienaars ;
verder alle personen, die tot de dienst eener godheid behoorden,
maar meestal de laagste klasse der tempeldienaars , die met hare
geheele nakomelingschap voor altijd aan den tempel verbonden
waren. Zij waren zeer talrijk, somtijds eenige duizenden, maar
meestal vrouwen, die zich voor een geschenk aan de godheid aan
elk prijs moesten geven.
Hildur (noordsch), de schoone en heldenmoedige dochter
van koning Hoegni. Tusschen haren gemaal Iledin, die haar ontvoerd had, en haren varier, die zijne dochter terug begeerde, ontstond eon strijd, die tot aan den ondergang der wereld voortduurt, daar Hildur door hare tooverkracht de des daags gevallen
krijgers van beide legers des nachts weder opwekt. De naam
Hildur beteekent oorloq of stri)d.
Hippocentauren (grieksch), z. Centaur en.
Hippocrene (grieksch), de paarden- of hengstenbron, de
beroemde brom der ?fuzen, op de belling van den berg Helicon
in I3oeotie, ontstaan door eenen hoefslag van het ros Pegasus,
dat of met den achterpoot eene opening in den grond sloeg, toes
het zich ten hemel verhief, of met den voorpoot in de aarde
krabde, om water tot het lesschen van zijnen dorst te vinden.
Het water der aan de Muzen en Apollo gewijde hengstenbron had, even als de noordsche dichtermeede der schoone
Gunliide, de cigenschap van hen, die daarvan dronken, tot dichterliike geestvervoering op te wekken.
Hippodamia (grieksch), de schoone dochter N an Oenomus , koning van Pisa in Elis, en van de Plejade Aster6pe. Z.
Pelops. — Ook de gemalin van Pirithous , koning der Lapitlien.
Hippogryph (middeleeuwsch), een fabelachtig dier, half
paard, half grijpvogel, dat de lucht met onbegrijpelijke snelheid
doorklieft, even als de Pegasus der Grieken, waarvoor het door
mat ere duitschc dichtcrs veel genomen is.
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HippokOon (grieksch), de zoon van Oebalus en de Najade
Bateia, broeder van Tyndareus en Icarius; hij verdreef Tyndareus met hulp zijner zonen en maakte zich van de heerschappij
meester, maar werd door Hercules , die Tyndareus terugvoerde,
verslagen.
HippolSite (grieksch), de koningin der Amazonen, de dochter van Mars en Otrera. Z. Amazonen en Hercules. Zij
kwam in den strijd met Hercules om, door dat deze haar bij de
haren van het paard rukte en haar doodde. Volgens anderen voerde
hij haar naar Attica om Antidpe uit de gevangenschap te bevrijden. Z. ook Theseus
HippOrktU.S (grieksch), de zoon van Theseus en de gevangen genomene Amazons Hippolgte, had het ongeluk van door
zijne stiefmoeder hevig bemind te worden. Zij heette Phaedra.
Daar de edele jongeling hare schandelijke wenschen niet wilde
inwilligen , belasterde zij hem uit wraakzucht bij zijnen vader,
voorgevende, dat haar stiefzoon zich aan dezelfde misdaad s.chuldig gemaakt had, die juist zij plegen wilde. In zijn toorn bad de te
ligtgeloovige Theseus den god Poseidon (Neptunus), zijnen zoon
voor diens schanddaad te straffen ; de god verhoorde hem, en
zond, terwijl Hippolytus op zijnen wagen langs de kust reed, een
afschuvvelijk monster uit de bruisende golven. De verschrikte
rossen gingen plotseling door en wilden naar den teugel niet meer
hooren, Hippolytus zelf viel van den wagen, geraakte in de tengels verward en werd door de ontembare rossen voortgesleept tot
dat er slechts een verminkt lijk van hem overbleef. Bij de tijding
van dien noodlottigen dood hing de stiefmoeder zich op. Artemis
(DiEna) openbaarde echter aan Theseus de onschuld des ongelukkigen jongelings ; zij beloonde ook de kuischheid van Hippolytus
en bragt hem, nadat zij hem door Aesculapius weder van den
dood had laten opwekken , in gezelschap van de nymph E yeria
naar Latium over.
Hippomenes (grieksch), z. A talan t e.
HipponOus (grieksch), de zoon van Priamus enlleciiba.—
HipponOns was ook de oorspronkelijke naam van Beller6 phon.
Z. Aid.
Hitopadesa (indisch), de in het sanskrit geschreven en door
den bramin Vtischnou Sarman opgestelde Zedeleer der Indiers,
die in fabelen is ingehuld, en voor een heilig bock geidt. Het
woord zelf beteekent » nuttige tijding."

304

Hlyn.--Horen.

Hlyn (noordsch), z. Frigga.
Hobal (arabiseh) , de door het Islam verdrongen Zonneyod
der Arabieren, vvelks beroemdste beeld en tempel te Mekka stood.
Hoeder (noordsch), een zoon van Odin en Frigga, wel een
Ase van buitengewone sterkte , maar blind. Misleid door den
boosaardigen Lolce versloeg hij zijnen broeder Balder met een
takje van de mistelplant (marentakken), hetwelk Frigga vergeten had eenen eed of te vorderen van Balder niet te zullen seha den Z. Balder.
Holzweibel (germaanseh) , houtwilven , vvijze bosehvrouwen , oudaehtig, grijs, van onbehagelijke gestalte en in mos gekleed , waarom zij ook moswiiven genoernd worden. Zij bezoeken
de houthakkers, verzoeken hen om eten en plunderen soms hunne
spijsketels. Zij geven daarvoor wederkeerig geschenken en goeden raad. Zij zijn zeer bevreesd en vlugten voor den wilder] jager.
Nog thans vereert men haar in het Frankenwald daar door, dat
men bij vlasplukken Brie handen vol vlas voor haar laat staan ,
ten einde van hare booze streken bevrijd te zijn.
Holzy Holtschy (slavoonseh), twee goden der Wendell
en Slaven, voorgesteld als broeders. Zij
kornen overeen met den Castor en Pollux
derGrieken. De hoofdzetel hunner vereering schijnt bet Reuzengebergte geweest
te zijn; zij hielden zich in heilige vvouden
op, waarin zij ook vereerd w erden.
Honover (perziseh) , het scheppingswoord, door hetwelk Ormuzd, de
god des liehts, in den beginne alles heeft
voortgebragt, en nog alles voortbrengt
tot aan het einde der eeuwen. Het was
het heiligste woord in de godsdienst der
Perzen , dat zij bij de aanroepingen van
Ormuzd in alle omstandiglieden hezigden, en IN elks wonderkraelit genoegzaam
was om hen to ontzondigen en in het
hemelsche rijk des lichts to voeren.
Horen (grieksch), de godinnen der
jaargetijden, doehters van Zeus (Jupiter) en Themis. In den beginne waren
slechts tw ee::
de bloeijende (de ionic), en Karpo , de
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vruchtenschenkster (de herfst). Dezen werdeu to Athene in zeer
ouden tijd vereerd. Bij Homerus zijn zij de deurwachtsters des
hemels, welks wolkenpoorten zij openen en sluiten , en komen
zij ook als dienaressen der goden, inzonderheid van Venus voor.
Men telde er naderhand drie rondom den troon van Jupiter op
den Olympus. Zij werden onder de godinnen van het schoone
geteld, en daarom zeer dikwijls met de Gratien in verband gebragt. Als persoonsverbeelding der natuurwetten hadden zij het
opzigt over de drie jaargetijden, de lente, zomer en winter (want
slechts in deze drie verdeelden de ouden het jaar), en regelden
haren dour en kracht Zij doen het koren rijpen en de vruchten
gedijen, versieren de aarde met liefelijk gebloemte en beschermen alles, wat beminnelijk en bevallig is. In lateren tijd werd
dit bekoorlijk drietal ook als zinnebeelden van de wettige orde
in de maatschappij voorgesteld , zoo dat het begrip van orde in
de natuur op die in de maatschappij overging. Alsdan heeten
zij Eunomia (de wettige orde), Dike (geregtigheid) en EirZne
(de vrede), en regelen zij, als weldoensters der menschheid, volken en staten. In lateren tijd vermeerderde haar getal. De kunst
stelt haar voor als lieftallige schoone dansende maagden , in zeer
ligte kleeding en met bloemkransen en de in elk jaargetijde voorkomende vruchten versierd. Het meest komt alleen die der lente ,
bij uitnemendheid de Hora genaamd, met een schort vol bloemen voor. De dichters hebben geene woorden genoeg oni de bekoorlijkheden van daze lieftallige zusters der Gratien to schilderen.
Horus (egyptisch) of A rueris, de zoon van Osiris en Isis,
ook wel eons hun brooder genoemd, omdat hij to gelijk met hen
geboren werd. Toen Typhon Osiris gedood had, zocht hij ook
Horus op, lien Isis bij zijne min Buto, het zinnebeeld van den
Nacht en de bewaakster der streken van de onderwereld, had
verborgen. Ook hem doodle Typhon; doch door zijne moeder
in het leven terug geroepen en met de onsterfelijkheid, de kunst
van waarzeggen en de heelkunde beschonken, leerde hij naderhand van Osiris de krijgskunst en bragt Typhon ten onder.
Z. Osiri s. Hij was oorspronkelijk niets anders dan de vergode
sperwer,, waarom hij dikwijls met eenen sperwerskop wordt afgebeeld ; het licht was een zijner attributen en de obelisken waren
als zinnebeelden der zonnestralen hem gewijd. Men ziet hem ook
als zuigeling op den schoot zijner moeder; nu eons zit hij op eene
lot usbloern, dan op eenen krokodil met de sweep in de hand. Voor20
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al is er veel zorg aan zijn haar besteed, waarboven de zonneschijf
geplaatst is. Hij is ook met boog en
pijl gewapend, en niet zelden ziet men
eenen schorpioen of leeuw aan zijne
zijde. Later werd Horus het zinnebeeld
van den zegen der vruchtbaarheid, die
over Egypte uitgestort werd, en stelde
hij de mannelijke zijde der herstellende , vernieuwende natuurkracht voor.
Z.B ub as ti s. De Grieken hielden hem
voor gelijkbeteekenend met Apollo.
Hreidmar (noordsch), een Boer,
die een geweldig toovenaar was en drie
zonen had, Otter, Tofner en Reigen.
.-.:
De Edda verhaalt van deze familie eene
wonderbare geschiedenis, die met vele
andere mythen vermengd is.
Hrugner (noordsch), de sterkste
van alle reuzen in Jotunheim, daagde
den dondergod Thor, den magtigsten
Ase na Odin, tot eenen tweestrijd uit en werd door eenen slag met
diens hamer verpletterd. Even als zijn schild .en knolls, was ook
het hoofd en het hart van dezen verschrikkelijken reus van steen.
Hrymthursen(noordsch),een ontzaggelijk reuzengeslacht,
de IJsreuzen, ontsproten nit den eersten Ymer. Zij waren boos als
hun varier, en dikwijls de bitterste vijanden der Asen, Zij v erdronken door het bloed van Ymer, toen deze omgebragt was. Z. Y m e r.
Hu (celtisch), de opperste god der brittannisehe Celten, even
als de Alfadur van het noorden. Het was een allerhoogst,volmaakt
wezen, waaraan de andere goden ondergeschikt waren.
Huitzilopochtli (mexicaansch), de bloeddorstige kr6gsgod, dien de Mexicanen als hunnen hoogsten god v ereerden, en
aan Wien zij de afschuwelijkste menschenoffers bragten. Zijn naam
werd in Witzliputzli verbasterd ; anders heet hij ook Mexitli.
Hilnen (noordsch), reuzen, helden, of dappere kampvechters
nit den voortijd, die volgens oude overleveringen oudtijds Duitschland bewoonden ; anderen willen den naam van Hunnen afleiden.
Waarschijulijker is hone een oud -germaansch woord, dat zoo veel
als dood beteekende. In noordelijk Duitschland vindt men nog
eene inenigte graflieuvels, de zoogenaamde Hiinengraven of liii-
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nebedden, die van binnen gemetseld zijn en beenderen, geheele
geraamten , urnen , wapenen en stukken huisraad bevatten. Zij
worden om gemelde reden ook reuzenbedden of Hunnebedden genoemd. Door de laatsten, die men ook in ons vaderland aantreft,
verstaat men algemeen alle grafteekens uit den ouden woesten tijd,
die deels in rijen geordend en in groote menigte bij elkander zijn,
deels afzonderlijk op hoogten en in bosschen aangetroffen worden.
Vooral geeft men dezen naam aan de reusachtige rotsblokken of
steenhoopen, die in eenen langwerpigen vierhoek geplaatst, met
platte rotsstukken bedelc t, gewoonlijk door eenen kring van kleinere steenen omringd zijn, en tot graven gediend hebben. Dezen
worden in geheel noordelijk Europa in groot aantal aangetroffen.
Huris of Houris (mahomedaansch), de hemelsche maagden,
in wier armen de ware geloovigen na den dood zullen rusten en
de genoegens des hemels smaken. Zij bezitten alle bedenkelijke
bekoorlijkheden, zijn gevormd uit amber, muskus en geur van
myrrhe, en hebben zulke fijne en doorzigtige ligchamen, dat men
tot in het merg hunner beenderen kan zien, ofschoon zij niet minder dan zeventig gewaden van het fijnste neteldoek dragen, om
zich eerbaar to bedekken. Er zijn vier
klassen : roode, groene, Witte en gele. Zij
worden geboren uit
de kostelijkste vruchten, die een engel den
in het paradijs opgeklommen muzelman
toereikt ; zoo dra de
laatste de vrucht
opent, stijgt er eene
bekoorlij ke hourri
nit, die altijd even
jong en schoon blijft.

Huwelijksgoden (slavoonsch ) ,
twee afgodsbeelden
der Slaven en Wen–
den, wier namen Wei
onbekend zijn, maar
20 *
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welker beteekenis ligtelijk nit hunne gestalte te raden is. Het zijn
jeugdige knapen ; de een draagt het bekende symbool der huwelijksgelofte, eenen grooten ring; op het hoofd van den andere
zitten een paar duiven, die evenzeer de huwelijksliefde zinnebeeldig voorstellen. Dergelijke beelden bragt men in het huis der
jonggehuwden om het in te wijden, en hen te beschermen.
Hwergelmer (noordsch), de bron in het middelpunt van
Nifi1/2eim, de oude bron, die het water nit de hoornen van het
in het Walhalla staande hert Aejkthyrnur opneemt, en waarnit meer dan dertig giftige helstroomen, Eliwager, ontstaan.
Z. H el.
Hyacinthus (grieksch), een schoon jongeling, lien Apollo
beminde, was de zoon van den spartaanschen koning Amyclas
en Diomede. Op zekeren tijd gaf Apollo hem onderwijs in het
werpen met de schijf. ZephYrus echter, die den jongeling insgelijks, maar onverhoord beminde, en reeds lang ijverzuchtig
was, deed uit wraakzucht den discus het hoofd van Hyacinthus
treffen, zoo dat deze ontzield nederstortte. De troostelooze Apollo,
hem niet in het leven kunnende terugroepen , veranderde hem,
om het aandenken aan zijnen lieveling te vereeuwigen, in eene
bloem, die nit zijn bloed opschoot en de grieksche hyacinth beet.
Hyaden (grieksch), regensterren ; de sterren in het hoofd
van den Stier, wier opgang regen bragt; haar getal wordt verschillend, van twee tot zeven, opgegeven. Men hield ze voor in
sterren veranderde nymphen, dochters van Atlas en Pleidne,
ofschoon de afstamming even twijfelachtig is als haar aantal. Haar
naam wordt afgeleid van
het grieksche huein, rege,
nen, maar daaromtrent is
men evenzeer in het on–
zekere.
Hygi5a0fHygieia
(grieksch), de vriendelijke
godin der gezondheid, de
dochter van Aesculapius ,
werd eerst in lateren tijd
met haren vader in denzelfden tempel goddelijk
vereerd. Somtijds verbond
men hare dienst ook met
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die van Apollo en Minerva. Men stelt haar voor als eene bloeijende maagd, gewoonlijk met eene slang, het zinnebeeld der gezondheid, die zij uit eene schaal in hare linkerhand laat drinken.
Hier nevens is zij met Karen broeder Telesphbrus en Karen vader, naar de of beelding op eenen gedenkpenning, die onder den
keizer L. Verus te Nicea geslagen werd, voorgesteld. De Romeinen hadden eene dergelijke godheid, S alus genaamd.
Hylas (grieksch) , de zoon van Theiodamas, de gunsteling
van Hercules, dien hij op den Togt der Argonauten vergezelde.
Z. Argonauten.
Hyllus (grieksch), z. Hercules.
Hymen of Hymen a e us (grieksch), de god des huwelljlcs
of der bruiloften, die tot het gevolg van Venus behoorde, en bij
elk huwelijk als beschermgod aangeroepen werd. Wij zien hier,
hoe Hymen als bruidsleider den kleinen Amor (Eros) en de lieftallige Psyche naar het huwelijksbed geleidt. De bruiloftszang,

dien de speelnooten der bruid aanhieven, wanneer deze uit het
vaderlijke huis in dat des bruidegoms gevoerd werd, droeg zelf
den naam van Hymenaeus, die later als god voorgesteld en als
de zoon van eene der Itfuzen beschouwd werd; ook hield men
Bacchus en Venus voor zijne ouders. Evenwel geeft de overlevering hem ook eene geheel menschelijke afstamming. Volgens
deze w as hij een schoon atheensch jongeling, die een rijk meisje
beminde, terwijl hij het ongeluk had van arm te zijn. Hij mengde
zich eenmaal, om in de nabijheid zijner beminde te zijn, in vrouwelijke kleeding onder de atheensche maagden, die te Eleusis
het feest van Ceres (Demeter) gingen vieren. De stoet werd
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door eene bende zeeroovers overvallen, en alle meisjes werden
met Hymen naar een woest eiland in den Archipel gesleept.
Terwij1 nu de roovers vermoeid en door den wijn bedwelmd in
diepen slaap verzonken lagen, greep Hymenaeus een zwaard, en
doodde hen alien tot den laatsten man, voer daarop naar Athene
en hood den bedroefden ouders aan om de ontvoerde dochters
welbehouden terug to brengen, op voorwaai de, dat zijne beminde
hem tot echtgenoot geschouken werd. Met blijdsehap stonden
de ouders dit toe. Het buwelijk was hoogst gelukkig, en wel
zoo zeer, dat men het in alle bruidsgezangen herdacht , hetwelk
aanleiding gal, dat hij eindelijk veigood werd. Men beeldt hem
of als een gevleugelde en bekranste knaap , mannelijker en
grooter dan Amor, met eene bruiloftsfakkel en eenen sluijer in
de handen.
Hymir (noordsch), z. Y m er.
HyperborOers (grieksch), d. i. die genen, die boven den
Borias of den noordewind wonen; de ouden bestempelden met
dien naam alle onbekende volken van het westen en noorden,
waarvan zij geloofden, dat zij steeds onder eenen gunstigen, van
den koaden noordewind bevrijden hemel leefden, inzonderheid
de volksstammen, die ten noorden der bergketens omzwierven,
welke het eigentlijke Griekenland afscheidden. Zij bewoonden een
paradijsachtig land, waarin eene eeuwige lente heerschte ; zij genoten eene onafgebrokene gezondheid en jeugd, bereikten den
ouderdom van duizend jaren , waren groote gunstelingen van.
Apollo, en sieten hun leven in feesten en vermakelijkheden, terwijl eene bestendige dengd en gelukzaligheid onder hen h eerschte.
Hyperion (grieksch), een der door Uranus en Gam verwekte Titans, de gemaal zijner zuster Thia (Theia) en vader van
Helios, den zonnegod, van Selene, de maangodin, en van Eos
(Aurora), bet morgenrood. }zij Homerus is hij zelf de zonnegod.
Hypernmestra (grieksch), eene der vijftig dochters van
Dan d̀us en gemalin van Lynceus , dien zij bij den gruwelijken
mannenmoord in den bruiloftsnacht spaarde. Z. D a n 4, us en
Aegyptus.
Hypnos (grieksch) en S o m nu s (romeinsch), de god van
den Sloop, een zoon van den Nacht, en de tweelingbroeder van.
den I)ood (Thanaos); woont met hunne gemeenschappelijke moeder (de Nacht) in de onderwereld, of aan haren ingang aan den
westrand der aarde , den voorhof van den Tartirus, waar geen
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straal der zon doordringt, of gees levend wezen zich vertoont.
Hij was eene der magtigste godheden ; want voor zijne magt bogen zich niet alleen de stervelingen, maar ook alle goden; zelfs
de magtigste van alien, Zeus (Jupiter) onderwierp zich aan hem,
daar zijne alziende oogen, op bevel van Hera (Juno), ten minste
tweemaal door hem gesloten werden. Hij rust op eene legerstede
van ebbenbout, door zijne tallooze kinderen, de goden der droomen, omgeven. Alles is om hem doodstil, en slechts de maankop
en dergelijke slaapverwekkende planten wassen in zijne nabijheid. Lethe , of de Vergetelheid , zijne zuster,, stond steeds aan
zijne zijne; hij zelf had vier kinderen, de droomgoden Morpheus,
lalus (Ikelos), PhoUtor en Phantasus, die den mensch nu eens
sombere, dan eens vrolijke droomen bragten, al naar dat zij uit
de donkere of lichte poorten buns vaderlijken paleis to voorschijn
traden. De ouden stelden zich den slaapgod meestal voor als
eenen ingeslapen knaap of jongeling van schoone gestalte, voorzien van vleugelen, met maankop bekranst en eenen hoorn in de
hand, waaruit hij de droomen schudde. Dikwijls ziet men hem
in het gezelschap van zijnen broeder den Dood. Nu eens gold hij
voor eenen zeer snellen, dan eens voor eenen zeer tragen god,
maar altijd bewerkte hij door het zacht waaijen zijner vederen
eene zoete sluimering, en deed hij kommer en Iced van de legerstede en uit de harten wijken.
Hypsipyle (grieksch) , de koningin der Amazonen , di(
door de Argonauten op het eiland Lemnos aangetroffen werden.
Zij kreeg bij Jason twee zonen. Toen de Lemniers alle manuen
van het eiland versloegen, redde Hypsipyle haren grijzen vader
Thoas, den koning, heirnelijk naar Tauris. Onderweg viel zij zeeroovers in handen, die haar aan koning Lycurgus van Nemea
verkoehten , wiens zoon zij moest opvoeden. De dood van het
kind bragt haar in de gevangenis, waaruit zij evenwel door hare
twee zonen bevrijd word.

J.
Jacchus (grieksch Jakchos). Z. Bacchu s.
Jaga Baba of Baba Jaga (slavoonsch), de krijgsgodin,
die in eenen vijzel rondrijdt , met welks stamper zij zich langzaam voortstuwt ; eene bejaarde grijze vrouw van verhevene gestalte, maar mager en met uitstekende beenderen. Zij maakt vooral
een onderwerp der russische dichtkunst uit en men houdt het er
voor, dat een groote bezem het spoor, dat dit monster achterlaat,
kan doen verdwijnen en alzoo haren invloed krachteloos kan
makers.
Jager, d e IV ilde (middeleeuwsch), de aanvoerder der wild e
j ag t of van het woedende heir, hetwelk in Duitschland Wiithendes Heer,, en vroeger Wiites-Heer en Wuotes-Heer, genoemd
wordt. De wilds jagt is in het duitsche volksgeloof eene menigte
van booze geesten, die des nachts als eene donkere onweerswolk
door de lucht zweven en een vreeselijk geraas veroorzaken, hetwelk het meest gelijkt op dat, hetwelk met sea talrijken jagt-stoet vergezeld gaat. Men geeft hun de afschuwelijkste gestalten,
die de ziekelijkste verbeelding slechts voor de helbewoners heeft
kunnen uitdenken ; van beiderlei kunne, jong en oud onder elkander gemengd, vliegen, rollen, dansen of rijden zij in de wonderlijkste houdin gen te paard, on der jagtgesehreeuw en hondengeblaf,
door bosschen en velden. Meestal houdt men den aanvoerder
van dezen optogt van helsche geesten voor eenen hartstogtelijken
jager, Hans van Hackelnberg genaamd, die als opperjager bij den
hertog van Brunswijk in dienst was, op eene zeer goddelooze
wijze leefde, met God en godsdienst spotte en in 1521 onder de
grootste godslasteringen stierf, niets anders wenschende dan
een jager to kunnen blijven. Daarom werd hem tot straf opge-
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legd, dat hij zou voortjagen tot den jongsten dag." De getrouwe
Eckhart, die zijnen heer reeds in zijn levee zoo dikwijls gewaarschuwd had, bleef ook in den dood zijn trouwe geleider. Wanneer in weerwil van alle gebeden en vermaningen de jagtstoet
zich in beweging stelt, vliegt Eckhart den dolzinnigen hoop steeds
een eind wegs vooruit, in de hand eenen witten staf dragende,
om de onschuldige nachtelijke reizigers voor de aankomst van
den wilden stoet te waarschuwen, opdat zij bij tijds eene veilige
wijkplaats vinden kunnen, voor dat de storm boven hun lioofd
losbarst. Het volksgeloof wijst echter den post van aanvoerder
verschillenden anderen personen toe; Kier en daar is het de duivel zelf, soms Karel de groote, koning Arthur, deze of gene ridder, of ook de godinnen Holda en Perchta. De oorsprong der
vertelling is waarschijnlijk in de oude germaansche of noordsche
godenleer te zoeken, zoo dat men den naam van Wiithendes Heer
van den god Wodan afleidt en het dus Wodans Heer zou beteekenen. Na de invoering van het christendom maakte men van
Wodan eenen boozen geest, die den schepter over de hel zwaaide.
Daarom geloofde men ook, dat alle ongedoopte kinderen bij hunnen dood aan de wilde jagt moesten deelnemen.
Jama (indisch), een der acht Yam's, de eersten der godheden van den tweeden rang na de goden der Trimurti. Jama
is de god van den Nacht, de regter over de dooden, de heer der
onderwereld, en te gelijk de beer over levee en dood. Hij is
vooral de god der geregtigheid en deugd en heeft als zoodanig
den bijnaam van Dh arm a. Hij wordt voorgesteld als op eenen
buffel rijdende met emu stok in de hand; somtijds ook als een
rustende stier.
Janus (romeinsch), de oudste god van Italie, de god der
goden, wien men den oorsprong van alle dingen toeschreef, de
bestuurder der wereld en van alle menschelijke lotgevallen ; bij
voerde den sleutel van de poorten des hemels en der aarde, bewaakte alle in- en uitgangen voor vijandige geesten, regeerde
het jaar, de maanden, dagen en jaargetijden en gehood over oorlog en vrede. Daarom riep men hem, als den god van alle begin,
bij elke onderneming het allereerst om zegen aan; daarom werd
de eerste maand des jaars, Januar ij, naar hem genoemd; daarom
was hem ook de eerste dag van elke maand en het eerste uur
van den dag gewijd. Zijn voornaamste feest had plaats op den
nieuwjaarsdag, wanneer men elkander wederkeerig geschenken

314

Janus.

deed en zich niet aan ledigheid en vreugde overgaf, maar integendeel alle beroepsbezigheden, zoo wel in bet openbaar als afzonderlijk, met gerucht makende levendigheid aanving. Hem zelven
bragt men daarbij onbloedige offers, met honig en melk bereide
koeken en geroosterd, met zout bestrooid koorn. Zijne vereering
dagteekent voornamelijk van de regering van Numa Pompilius,
die bepaalde, dat een door Romulus op den Janiculischen
heuvel gebouwde en aan Janus gewijde tempel gedurende den
vredestijd zou gesloten zijn, en de beide deuren daarentegen, zoo
lang de oorlog duurde, zouden open staan. En hoe krijgszuchtig
de Romeinen waren, kan men daaruit afmeten, dat in de lange
tijdruimte van zeven eeuwen de tempel slechts driemaal gesloten
werd en dat wel voor eenen zeer korten tijd : vooreerst onder
de regering van Numa, ten tweede na den tweeden punischen
oorlog en ten derde onder Augustus. — Janus werd afgebeeld
als een man, zittende op eenen schitterenden troon, met eenen
schepter in de regter en eenen sleutel in
de linkerhand, en met twee aangezigten,
het eene voor- en het andere aehterwaarts
gekeerd ; somtijds is het eene dat van een
bejaard man, het andere dat van eenen
jongeling. Later verklaarde men dit dubbele aangezigt als een zinnebeeld der wijsheid, daar Janus met het eene in de toekomst , met het tweede in het verledene
zien kon. Volgens Ovidius beteekende het,
dat hij als deurwachter des hemels , zonder het hoofd om te keeren, te gelijker tijd
bet oosten en westen met zijne blikken omvatte. Somwijlen
ondertussehen vindt men hem ook met vier aangezigten voorgesteld, hetwelk men nu eens als zinnebeeld van de vier jaargetijden, dan eens als dat der vier wereldstreken uitgelegd heeft. —
Volgens oude overlevermgen was hij een der oudste koningen der
Latijnen , die zijnen zetel aan den Tiber op den naar hem genoemden Janiculischen berg had, en den naar Latium gevlugten
god Saturnus (Kronos) vriendelijk ontving en hem eindelijk tot
medebestuurder aannam. Hij leerde zijn yolk den akkerbouw,,
gaf het doelmatige wetten en voerde godsdienstige gebruiken
Onder beider regering heerschte de gouden emu,' Hij zelfzon nit
Thessalie overgckoinen en een zoon van Uriinus en Hecate
ecitte of van

Japetus.--Jason.

315

Apollo en Creusa, eene dochter van den attischen koning Erechtheus , of zelfs wel een soon van genoemden Saturnus geweest
zijn. Zijne latere goddelijke vereering duidt echter geenen griekschen oorsprong aan ; de Grieken hadden, gelijk Ovidius reeds
opmerkt , geenen god, lien zij nevens Janus konden plaatsen.
Eenigen makers hem tot den oud-italiaanschen zonnegod, met eene
gemalin J an a, als godin der maan ; anderen houden hem voor
den etruscischen god des hemels, die eigentlijk Than heette ; nog
anderen voor den oorspronkelijken krijgsgod der Romeinen, die
later door den Mars der Sabijnen verdonkerd werd. Wilde men
hem als god des jaars aanduiden, dan schreef men het getal 300
op de vingers zijner eene, en het getal 65 op die der andere hand.
Japetus (grieksch), een der Titans, de soon van Uranus en
Gaea, de stamvader van bet menschengeslacht, daar hij de vader
van Prometheus was, die de menschen uit de aarde vormde. Hij
was gehuwd met Asia, de dochter zijus broeders Oceanus, bij wie
hij de kinderen Atlas, Epimetheus en Menoetius kreeg. Volgens
anderen was zijne gemalin Clyniene, insgelijks eene Oceanide.
Jarbas (grieksch), koning en priester der Getulers in Afrika, de soon van Jupiter Ammon en eene hbysche nymph ; hij
bouwde zijnen vader vele prach lige tempels. Hij vervolgde Dido
met zijne liefde zoo seer, dat zij zich slechts door den dood aan
hem ont trekker kon. Z. D i d o.
Jarnsaxa (noordscb ), z. T h a r.
Jasion (grieksch), een soon van Zeus (Jupiter) en Electra,
de dochter van Atlas, bezat zulk eene uitstekende schoonheid,
dat op de bruiloft zijner zuster Harmonia met Cadmus de godin
Ceres (Demeter) op hem velliefde. De vrucht dezer liefde was
Plutus, de god des rijkdoms ; maar Jasion werd door zijnen ijverzuchtigen varier met den bliksem gedood. Hij zou het eerst den
landbouw op Greta ingevoerd hebben.
Jason (griekscb), de zoon van Aeson, koning van Jolcus in.
Thessalie, en van Polymede of Alcimede ; een der Aeoliden, beroemd als de bewerker van den togt der Argonauten, die ten
doel had het Gulden Vlies te balen. Z. Argonauten, alwaar
vele bijzonderheden van hem verhaald zijn. Na door Chiron opgevoed te zijn, nam bij nog als aankomend jongeling deel aan de
Calydonische jayt. Eene eenigzins daarvan verschillende mythe
is de volgende Pelias lief eenmaal al zijne bloedverwanten tot
een plegtig offer aan Neptunus oprocpen , en dus ook Jason,
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voor wien hij als voogd, hetzij dan wettig of op gewelddadige
wijze, de regering in handen had. Toen Jason op zijne reis der waarts aan de rivier Evenus of Epineus kwam, ontmoette hij
Juno in de gestalte eener oude vrouw , die hem verzocht haar
over de rivier te dragen ; hij liet echter , toen hij daaraan met
bereidwilligheid voldeed, een zijner schoenen in het slijk zitten.
Toen Pelias zijn-en ongeschoeiden neef zag, herinnerde hij zich de
waarschuwende godspraak, en vraagde Jason , wat hij wel met
dien gene doen zoude, die hem door het orakel als zijn moordenaar aangekondigd was ; daarop antwoordde Jason op ingeving
van Juno, dat hij hem naar Colchis zenden zoude, welk antwoord dan ook den togt ten gevolge had. Op zijne reis verwekte
hij bij Hypsipyle op het eiland Lemnos twee zonen. Door Medea
ondersteund, bereikte hij het doel zijner onderneming. Wij zien
hens hier, hoe hij in Colchis gekomen, het gulden vlies beschouwt,
dat aan eenen eik hangt, waarom de tot
bewaker aangestelde draak zijn vreeselijk
ligchaam kronkelt. Nadat hij met Medea
uit Colchis gevlugt en den najagenden
Aeetes ontkomen was, huwde hij op het
eiland van Alcinous, koning der Phaeaciers, met zijne bruid Medea, die hem vervolgens door hare tooverkunst eene volkomene overwinning op den troonroover
Pelias hielp behalen, waarbij de laatste het
leven verloor. Desniettemin werd hij geen
koning van Jolcus , want hij moest den
troon aan Acastus , den zoon van Pelias,
afstaan, en met zijne gemalin 'mar Corinthe vlugten. De eigentlijke reden daarvan is onbekend, even als wat er later van het
gulden vlies geworden is, waarvan naderhand in geene enkele
grieksche stad eenig spoor gevonden wordt. Te Corinthe leefden
beiden tien jaren in den gelukkigsten echt, tot dat eindelijk Ja son zijne gemalin moede werd en op Glance, volgens anderen op
Creusa, de doehter van den corinthischenkoning Creon, verliefde
en zijne vrouw en kinderen verliet. Op welk eene verschrikkelijke wijze Medea daarover wraak nam op hare gelukkige mededingster, wordt op Medea verhaald. Volgens eenigen doodde
Jason, na de voltooide wraak zijner vrouw, uit wanhoop zich
zelven. Volgens anderen leidde hij sedert een ongehuwd leven,
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en wen], toen hij op zekeren dag aan het zeestrand, in de schaduw
van hetzelfde schip, Argo, dat hem vroeger naar Colehis gebragt
had, afgemat ingeslapen was, door eenen nederstortenden balk,
of eene losspringende plank gedood. Anderen verhalen nog, dat
hij zich later met Medea verzoende, met haar naar Colchis terugkeerde, en na den dood zijns schoonvaders aldaar koning werd.
Ibis (egyptisch), een vogel , die van alle heilige dieren in
Egypte het meest vereerd werd , en aan den god Thoth, den
egyptischen Hermes (Mercurius) toegewijd was. Zijne goddelijke
vereering was door het geheele land verspreid, had echter haren
hoofdzetel in Hermopolis, en haren oorsprong in het nut, dat
deze vogel voor Egypte had, daar hij op het ongedierte aasde ,
dat de overstroomingen van den Nip achterlieten. Hij werd in
vele tempels levend gehouden , en na zijnen dood, even als de
menschen, door de priesters gebalsemd, zoo dat thans groote menigten van ibismummien in de grafplaatsen worden aangetroffen.
Hij was zoo heilig, dat het op levensstraffe verboden was hem
te dooden ; zelfs wanneer dit bij tueval gebeurde, werd het met
den dood gestraft. Men verhaalde van dezen vogel, die tot het
geslacht der steltloopers behoort , vroeger allerlei fabelen. Zoo
bragten zij de uit Arabie overkornende vliegende slangen om ,
stamen met de maan in grootte toe en of , en zetten zich zelven
met den snavel nijlwaterklisteren, waar van de menschen geleerd
hebben, bij verstopping tot dit middel de toevlugt te nemen, enz.
De nude egyptische ibis is van den tegenwoordige zeer verschillend. De laatste is van de grootte eens ooijevaars en wit van kleur.
Icarius (grieksch), een athener, die onder de regering van.
Pandion leefde, en den naar Attica komenden Bacchus vriendelijk ontving, waarvoor deze hem den wijnstok leefde planten.
Naderhand droeg Icarius den wijn in lederen zakken road, orn
lien aan anderen te schenken, doch devvijl eenigen daardoor bedwelmd werden , doodle men hem in de meening, dat hij den
wijn vergiftigd had, en men wierp hem in eene bron of begroef
hem onder eenen boom. Zijne dochter Erigone verhing zich uit
droefheid aan denzelfden boom. Zeus (Jupiter) , of Bacchus,
plaatste haar daarop, als Maagd onder de sterren, als ook haren
trouwen hoed 111aera, als hondsster en haren varier als Bo5tes of
Arcturos. Tot straf zond Bacchus onder de ondankbare Atheners
eene pest, of volgens anderen eene razernij onder de meisjes,
waarvoor zij zich even als Erigone verhingen.
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Icarus. —Jebis.

Icarus (grieksch), z. Daedalu s. Door het smelters van het
was zijner vleugelen viol hij in de naar hem genoemde Icarische
zee en verdronk. Zijn aan land gespoeld lijk werd door Hercules
begraven.
Idas (grieksch), de brooder van den scherpzigtigen Lynceus,
en zoon van Aphareus. Hij was gehuwd met Marpessa, die hij
op eenen hem door Neptunus geleenden gevleugelden wagon ontvoerde, maar waarbij hij met zijnen medeminnaar Apollo in strijd
geraakte. Zeus (Jupiter) scheidde de twistenden en liet aan het
meisje de beslissing over, die daarop Idas de voorkeur gaf. Vooral
is Idas beroemd om zijnen strijd met Castor en Pollux. Hij en.
Lynceus hadden met de Dioscuren gemeensehappelijk eene runderkudde uit Arcadie weggedreven ; bij de deeling deed Idas den
voorslag, dat die gene, die het eerst eon vierde deel van eenen
stier zou opgegeten hebben, den geheelen buit zou verkrijgen.
Idas won den prijs en dreef nu de kudde naar Messenie. De
Dioscuren snelden hem na en nu ontstond eon zware strijd met
de beide broeders, welks afloop op Dioscuren verbaald is.
Theocritus geeft eene andere oorzaak voor dien strijd op. Z.
Dioscuren.
'china (noordsch) , de godin der eeuwige jeugd en onsterfelijkheid, de liefelijkste onder alle vrouwelijke Asen. Zij was of
zonder begin en zonder ouders, of de dochter van den dwerg Iwald,
en dus Met van de Asen, maar van de Alfen of Elfin afstammende. Zij was de gemalin van den wijzen Braga, den god der
dichtkunst, en bewaarde in eon gouden vat de gouden Appelen
des levens, wier genot den goden eeuwige schoonheid en jeugd
tot op den ondergang der wereld (z. Ragnarokr) verleende. Eons
gebeurde bet dat, door den boosaardigen Loke in bet geheim goholpen , de tooverkundige reus Thrasse Iduna met den kostba ren, Naar toevertrouwden schat naar zijnen sterken koningsburg
ontvoerde. Terstond begonnen de Asen oud en grijs to worden ;
zij werden moede en mat en hunne ligchamen krompen ineen.
Door hunne bedreigingen gedwongen haalde Loke Iduna weder
uit Jotunheim, en wel door in Freya's tooverachtig gewaad, in
de gedaante van eenen valk, Iduna als musch weg to voeren. Met
hare terugkomst in Asgard kregen de goden terstond hunne
schoonheid en jeugd terug.
Jebis of Jebisu (japansch), eon zeegod, die de scheepvaart
en visclavangst beschermde, alsmede de kooplieden, terwijl men
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hem als een der zeven goden des rijkdoms beschouwde. Hij wordt
afgebeeld zittende op eene wa\ terplant , met eenen heugel en
eenen daaraan zittenden visch in
de hand. Want, nadat Jebis, een
broeder van d en zonnegod,om zijne wanstaltigheid uit het ouderlijke huis verstooten was, legde
hij zich toe op de visscherij, die
hem bij zijn leven groote schatten, en na zij nen dood de genoemde goddelijke eeranabten verscaften.
h
1z 1JI
Ilja (slavisch), een beroemde
held uit den russischen fabeltijd,
die, nadat hij tot op zijn dertigste jaar voor eenen lafaard gehouden was, plotseling naar den koning Wladinar ging om in
de gelederen zijner ridders te dienen. Onder weg volbragt htj
het eerste wapenfeit, daar hij eenen wijd en zijd gevreesden roover, die den bijnaam van Nachtegaal voerde, nederschoot.
nithyla of Eil e i thyia (grieksch), degodin der yeboorten of
de kraanigodin, eene dochter van Zeus (Jupiter) en Hera (Juno),
werd benevens hare moeder, en later ook Artemis (Diana), door
de in barensnood veikeerende vrouwen aangeroepen, die zij smarten zond, maar ook helpers kon. Zij bemoeijelijkte de bevalling
van Leto (Latona) en Alcmene op bevel der ijverzuchtige Juno.
Men is genoodzaakt drie godinuen van dezen naam aan te nemen.
De eerste is de dochter van Juno en de zuster van Hehe; de tweede
was eene godheid van Klein-Azie, wier vereering uit Medic afkomstig , en waarvan de latere hoofdzetel te Ephesus was; haar
zinnebeeld was aan den hemel de maan, en op de aarde tie koe; de
derde deed zich voor, toen men begon drie kraamgodinnen , twee
goede en gene kwade te onderscheiden. Z. L u c in a en D ian a.
nu.s (grieksch), een zoon van koning Tros en Calirrhoe,
gemaal van Eurydice, vader van Laoinedon en dus grootvader
van Prirzmus ; hij was de stichter van Troje, dat naar hem ook
Ilium heette.
Inhbhus (grieksch), de zoon van Ocerinus en Thetys , de
vader van Phoroneus en Agialeus , en volgens eenigen ook van
IL
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Indra.

Jo (z. ald.). Hij was de stamvader van het oudste vorstengeslacht van Argos, en werd in lateren tijd met den riviergod
Inrtchus vereenzelvigd. Toen Neptunus en Juno om het bezit
van Argos streden, en de tot scheidsregter gekozen Inachus voor
Juno besliste, werd Neptunus zoo toormg, dat hij het landscbap
door eene langdurige droogte teisterde. Z. Aegyptus en
Amymone.
Indra (indisch), de Zonne9od, wel hoogelijk vereerd, maar
toch voigens de Veda's slechts een der drie en dertig guden van
den tweeden rang, hoewel daarvan de voornaamste. Hij was de
eerste der acht Vasu's, de voornaamsten en eersten dier goden,
de heeren en gebieders van al het geschapene, maar toch de dienaren en ondergeschikten der Trimurti Brahma, Wischnou en
Schiva. De namen dezer acht Vasu's zijn : Indra, Jama, Soma,
Agni, Pavana, Cuvera, Varuna en Surya. Zij heeten inzonderheid de goden der acht wereldstreken, zittende om den noord—
pool, van waar zij de wereld beheerschen. Zij zijn de zonen van
KasyCipa, den god des hemels, en zijne gemalin Adui, de daggodin. Indra was de beer van het luchtgebied , troonde op de
wolken, zond donder en bliksem en breidde den veelkleurigen
boog aan den hemel uit. Hij rijdt op wolken rond, beschouwt de
aarde met duizend oogen en zorgt voor bet rijpen der vruchten
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en het bloeijen der bloemen. Hij wordt dikwijls afgebeeld, als
rijdende op den reusachtigen witten olifant Airaput , die het
firmament draagt en met duizende oogen overzaaid is. Deze olifant heeft vier armen en handers, waarin hij lotusbloemen draagt.
Even als de Helios der Grieken , trekt Indra dagelijks de aarde
rond in eenen gouden wagen, welks bestuurder Mattala heet; hij
ziet en weet dus alles. Zijn rijk is de luchtruimte, be volkt door
genien, godinnen en nymphen , die deels, even als de grieksche
Dryaden, boomen en bloemen bewonen ; hij beveelt echter over
hen als koning. Hij gebiedt daarenboven over regen en wind,
en woont op den berg Meru, in eene hoofdstad Antarawati, in
het paleis Wardschayanta , waarbij zich de lusttuin Nandana
bevindt , waarin hij met zijne gemalin Satschi vrolijke dagen
slijt. Hij had bij haar den zoon Dschayanta. Door eenen bedelenden bramin vervloekt, werd de zonnegod eenmaal uit zijn rijk
verdreven ; hij verkreeg het echter door tusschenkomst van.
Wischnou terug, nadat hij zich voor den beleedigden bramin genoegzaam vernederd had. Vergel. ook D u r g a.
Trio (grieksch) , eene dochter van Cadmus en Harmoni a ,
vond een treurig einde, waarvan zij volgens het eene verhaal
zelve de schuld was, daar zij hare stiefkinderen Phrixus en Helix
boosaardig zocht te verderven, gelijk verhaald is op Atha m as,
Wiens tweede gemalin zij was. Volgens een ander verhaal echter
had zij zich den toorn van Juno op den hals gehaald, omdat zij
den jongen Bacchus gezoogd en opgevoed had, die de soon was
harer rampspoedige zuster Sengle en van Jupiter, en haar door
Hermes (Mercurius) gebragt was. Uit wrack deed Juno Athamas in razernij vervallen, gedurende welke hij Learchus, den
oudsten zoon uit zijn huwelijk met In°, tegen eene rots verpletterde of doorschoot. De moeder ging verschrikt op de vlugt, doch
de razende echtgenoot vervolgde haar met zulk eene woede, dat
haar niets overig bleef, dan zich met haren jongeren zoon Melt'.
certes , lien zij getracht had te redden, van de rots Moluris in
Megaris in zee te storten. Het lijk des zoons werd door eenen
medelijdenden dolfijn naar den oever gedragen, waar het door den
koning Sisyphus begraven werd, die te zijner eere de Isthmische
spelen instelde. Volgens een ander verhaal bleef het lijk van Melicertes eerst onbegraven liggen, en veroorzaakte het eene vreeselijke pest, waarop de godspraakbeval het plegtig te begraven en
spelen te zijner eere in te stellen. Op voorbede van Bacchus ver21
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hief Poseidon (Neptunus) moeder en zoon tot zeegoden ; de laatste kreeg als zoodanig den naam van Palaemon, en Ino werd in
de bescherrngodin Leueotlietz veranderd, die den sehipbreukelingen eenen sluijer of gordel toewerpt, door middel waarvan zij het
land kunnen bereiken. Zoo redde zij, naar het berigt van Horeerus,
den met den vloed aorstelenden Ulysses (Odysseus) uit doodsgevaar. Hier nevens is Ino naar een standbeeld, dat zich in het koninklijke museum
te Nape's bevindt , met haren zuigeling
Bacchus op den linker arm afgebeeld. Zij
genoot goddelijke vereering van de zeelieden, die haar als Leucothea bij stormweder aanriepen , en bezat eene menigte
tempels. Haar met bloedschuld beladen
gemaal zwierflangen tijd road, tot dat hij
in bet naar hem genoemde land Athamantia eene volkplanting vestigde, en voor de
derde maal in het hum elijk trad met Denzisto, de dochter van den Lapithenkoning
Hypseus, die hem vier zonen schonk. De
rnythe van Ino wordt door de dichters op
Uk■ 1i''
zeer verschillende wijze voorgesteld.
IO (grieksch), eene der beroemdste maagden, die door de liefde
van Zeus (Jupiter) ongelukkig gemaakt werden. Zij was de dochter van den riviergod In a
' hus, den oudsten koning van Argos ;
volgens anderen van anderen oorsprong. Te vergeefs poogde zij
den verliefden god te ontwijken ; deze dwong haren vader door
orakelspreuken, haar uit het ouderlijke huffs te vervvijderen ,
waarop Zeus zich met haar in eene wolk hulde, om zijne omarming
voor de altijd ijverzuchtige Hera (Juno), zijne gemalin, te verbergen. Deze kreeg evenwel kwaad vermoeden, toen zij haren gemaal nergens gewaar werd, noch op den Olympus, noch op de
aarde; zij naderde de wolk, die door eenen doorschemerenden
lichtglans hare bijzondere aandacht trok, zoo plotseling, dat Zeus
naauwelijks tijd behield, om zijne geliefde in eene koe te veranderen, ten einde zijne gemalin te misleiden. Dit gelukte hem
evenwel zoo weinig, dat hare achterdocht slechts nog toenam, en
zij de schoone rritte koe van Jupiter ten geschenke verzocht, het-welk deze niet afslaan kon, zonder alles te verradeu. Juno gaf
nu de koe ter bevvaking over aan den honderdoogigen Argus
,
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(Panoptes); die nooit sliep ; deze bond de veranderde 16 in een
bosch van Alyanae aan eenen olijfboom vast, en zette zich op
eenen naburigen heuvel, van waar hij de geheele landstreek over-

zien kon. Hoe Zeus zich eindelijk over de ongelukkige erbarmde
en 16 door de list van AI ercurius bevrijd werd, is op Argus
verhaald. De over den dood van haren wachter vertoornde Juno
stelde zich echter met hare wraak nog niet tevreden. Zij zond nu
eenen horzel; die de bevrijde koe onophoudelijk stale, zoo dat zij
als razend van het eene land naar het andere werd voortgejaagd,
en over de aarde omzwierf. Deze omzwervingen zijn in lateren
tijd zeer opgesierd en kunnen met de oude aardrijkskunde moeijelijk overeen gebragt worden. Volgens den sPrometheus" van
den dichter Aeschylus, waarin de lotgevallen van 16 opgegeven
worden, en dat men daarvoor als hoofdbron gebruikt, kwam 16
nit Argos, waar de mythe eigentlijk haren oorsprong heeft, aan
de zee, die naar haar den naam van Jonische verkreeg; vervolgens kwam zij aan de thracische zeeengte, die zij overzwom ,
waarom deze van haar den naarn Bosporus, d. i. ossenovertogt,
verkreeg, — straat van Konstantinopel. Noch door stroomen, noch door gebergten tegengehouden en bestendig door den
onvermoeibaren horzel vervolgd, kwam zij in den Cauc gsus, alwaar zij den aan eene rots geketenden Proiatheus aantrof en
deze wees haar den weg, lien zij te nemen had om van haar lijden
verlost te worden. Eindelijk kwam zij in Egypte ; daar stortte
zij vermoeid en afgemat aan den oever van den Nijl neder, en
smeekte den veroorzaker harer jammeren om verlossing van haar
lijden. Jupiter raakte haar daarop met zijne genaderijke hand
21*
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Jobatus.—Ion.

aan , waardoor zij dadelijk hare menschelijke gedaante terug
verkreeg. Naderhand baarde zij Jupiter den zoon EpPiphus ,
overgrootvader van den koning Dan`dus, die in het vervoig met
zijne vijftig dochters naar het stamland Argos terug keerde. Z.
Dana us. Ook Hercules stamde in het dertiende lid van Id af.
Na haren dood werd zij goddelijk vereerd, en volgens de grieksche
mythe door de Egyptenaren voor de met eenen koeijenschedel
versierde Isis gehouden, en met deze vereenzelvigd.
Jobatus (grieksch), z. B ellerdpho
Jocaste (grieksch), of E pi caste, de gemalin van den koning LaillS van glebe. Z. Oedipus.
Jocus (romeinsch), de god van de scherts en spotternij.
Jogi (indisch), de vromen, eene klasse van indische boetelingen, die zich vrijwillig aan de verschrikkelijkste martelingen
onderwerpen, om als heiligen bewonderd te worden. Z. B r a hman e n.
'MMus (grieksch), de zoon van 1phicles, en Automedusa, en
de getrouwe medgezel van Hercules. Hij won met diens paarden den prijs in de Olympische spelen. Hij was bij diens dood
tegenwoordig en rigtte te zijner eere eenen grooten grafheuvel
op. 'Poen hij een grijsaard geworden was, maakte Hercules hem
door Hehe weder jong. Z. Hercule s.
Jobe (grieksch), de dochter van koning Eultus in Oechalia,
gaf de aanleiding tot den dood van Hercules. Z. ald.
Ion (grieksch), een zoon van Apollo en Creusa, de dochter
van koning Erechtheus van Athene, dien zij ter wereld bragt
voor dat zij nog met Xuthus gehuwd was. Hij is vooral bekend
door het treurspel van Euripides, dat zijnen naam draagt. De
moeder verborg het heimelijk geboren kind in een kistje , dat
velerlei kenteekenen had, en plaatste dit in dezelfde grot, waarin
Apollo haar omarmd had, en bad den god voor den knaap te
zorgen. Apollo liet hem daarop door Hermes (Mercurius) naar
Delphi brengen, en door de priesteres (Pythia) opvoeden. Ondertusschen huwde de schoone Creusa met Xuthus, den zoon van
Hellen, en toen dit huwelijk kinderloos bleef, ging het echtpaar
naar Delphi, ten einde de godspraak om raad te vragen. Deze
antwoordde aan Xuthus, dat hij reeds eenen zoon had, en dat
bet de eerste was, dien hij bij het verlaten van den tempel zou
ontmoeten. Op den drempel kwam hem Ion te gemoet, en daar
Xuthus in vroegere jaren op zeker bacchusfeest te Delphi eens
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met een meisje omgang gehad had, geloofde hij, dat Ion de vrucht
dezer omarming was, en nam hem met vaderlijke liefde en vreugde
tot zijnen zoon aan. Geheel anders was het met Creusa; zij herkende natuurlijk den opgewassen jongeling niet , en vatte uit
minnenijd zulk eenen grooten haat tegen hem op, dat zij hem zelfs
in het geheim wilde ombrengen ; to dien einde poogde zij hem op
het gastmaal, dat Xuthus iii zijne vreugde liet aanrigten, te vergiftigen. Ion offerde echter den drank aan de goden, en toen nu
eene duif van den uitgestorten drank proefde, en dadelijk stierf,
bemerkte hij het boosaardige doel van Creusa. In zijnen toorn
veroordeelde Xuthus zijne vrouw om gesteenigd te worden. Zij
ontvlugtte echter naar het altaar van het heiligdom, waar zij het
standbeeld der godin omvatte. Ion vervolgde haar met uitgeto gen zwaard en was op het punt om haar van het altaar weg te
sleuren , toen de Pythia toesnelde, en het kistje vertoonde,
waarin Ion haar door Mercurius gebragt was. Dadelijk herkende
Crensa het kistje en te gelijk haren zoon, terwijl zij Apollo als
zijnen varier noemde, hetwelk de priesteres bevestigde ; de laatste
haalde daarop beiden over, om Xuthus in zijnen eersten waan te
laten, dat Ion zijn ware zoon was, en alzoo hield alle oneenigheid
op. Ion onderscheidde zich spoedig door groote en dappere laden, en voerde later eene volkplanting naar den Peloponnesus ;
hij was de stamvader of beheerscher van dien beroemden griekschen volksstam, die naar hem de I onisc h e genoemd werd.
Hij zou of op de westkust van Azie, of na zijne terugkomst van
daar te Athene gestorven zijn.
Jormungand (noordsch), de vreeselijke slang, die door
Loke en de reuzm Angerbode voortgebragt was, anders ook de
Miclgardsslang genaamd, werd door de Asen, die te regt de
drie kinderen van dit echtpaar vreesden, in den grooten wereldoceaan geslingerd. Zij wies aldaar tot zulk eene ontzettende grootte
aan, dat zij met haar ligchaam de geheele aarde omringde, en
alsdan den staart in den bek kon nemen. Zij veroorzaakt ebbe
en vloed, al naarmate zij drinkt, of het water weder uitspuwt.
Bij den ondergang der wereld (z. Ragnarok r) stijgt zij nit de
de afgronden der zee opwaarts, om de Asen te bestrijden ; Thor
verslaat haar wel met zijnen hamer,, doch verdrinkt echter in de
giftige stroomen , die zij over hem uitgestort heeft.
Joten (noordsch), ontzaggelijke reuzen en toovenaars, Wier
rijk Jotunhcim heet zij werden voor dezelfden als de 'I' Ito r-
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s en of Usreuzen gehouden, en leefden in eeuwige vijandschap
met de Asen. Hunne woonplaatsen waren donkere holen en rotskloven , die, near de Edda , langs de kusten der groote wereldzee lagen ; hunne zonen waren woeste bergstroomen , hunne dochters de zacht ruischende beken ; deze laatsten waren van zulk
eene uitstekende schoonheid, dat zelfs onderscheidene Asen , met
vergeten der erfelijke onverzoenlijke vijandschap, zich somtijds
met haar verbonden.
Iphianassa (grieksch), z. Iphigeni a.
Iphicles (grieksch) , z. Hercules.
Iphigenia (grieksch Iphigeneia), de dochter van koning
Agamemnon en Clytaemnestra, somtijds ook Iphianassa genoemd , en volgens sommigen slechts eene aangenomen dochter
van Clytaemnestra. Zij behoorde tot het door den vloek vervolgde huffs der Tantaliden , en moest ook zelve de gevolgen van
dien vloek ondervinden. Onder het voorwendsel van haar aan
den dapperen Achilles te zullen uithuwelijken , liet haar vader
haar naar de golf van Aulis komen, alwaar de naar Troje bestemde grieksche vloot, in afwachting van eenen gunstigen wind,
voor anker lag. Agamemnon had de godin Diana (Artemis) door
het dooden eener haar geliefde hin de op eenejagt beleedigd, en deze
wreekte zich daardoor,, dat zij door langdurige vvindstilte of tegenwinden de vloot belette uit te loopen en haren togt te vervolgen. De ziener Cakhas ried daarom den bevelhebbers , de godin
te verzoenen door de koningsdochter Iphigenia aan haar ten offer te brengen ; Agamemnon zag zich genoodzaakt te gehoorza men , en de niets kwaads vermoedende maagd kwam met hare
moeder in de haven van Aulis aan. Reeds had zij haren jeugdigen
hals onder het barbaarscbe offermes gebogen , reeds was het
moordstaal tot droefheid van alle aanschouwers boven haar opgeheven , toen Diana zelve zich over de schuldelooze maagd, die
kalm en ondervcorpen den dood Wilde ondergaan, ontfermde, en
eene hinde in hare plaats stelde , Welker blued nu langs het altaar stroomde, tervvijl de Grieken van de plaats gehad hebbende
verwisseling niets bemerkt hadden. Iphigenia zelve werd door
Diana in eene wolk naar Tauris gevoerd, alwaar zij haar tot
priesteres in haar heiligdom maakte. Daar had zij de treurige
tank, om volgens landsgebruik alle vreemdelingen , die door het
eene of andere noodlottige toeval op deze onherbergzame kust
landden, op het altaar van Diana te slagten. Toen nu haar broe-
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der Orestes, door de vreeselijke Furien of Eumeniden na den
volbragten moedermoord vervolgd , wanhopend over de aarde
omzwierf, en op rand der godspraak met zijnen getrouwen vriend
Pylades in Tauris kwam, om alwaar in den tempel van Diana
troost te zoeken , werden ook beiden gegrepen , en een hunner
ter dood veroordeeld. De beide vrienden wilden nu voor elkander sterven , loch eindelijk gaf Pylades toe in den edelen wedstrijd en Orestes werd aan de priesteres overgegeven , die genoodzaakt was hare bloedige taak te volbrengen , omdat de koning Thoas naauwkeurig zorg droeg, dat zij zich aan haren
vreeselijken pligt niet onttrok. De zuster had haren broeder niet
herkend, en ook hij geloofde haar reeds lang gestorven. Reeds
hief Iphigenia het oirermes op om Orestes te doorsteken , Wen
deze uitriep : »Zoo stierf ook eens mijne zuster Iphigenia in
Aulis !" Nu herkent de priesteres haren broeder ; zij stelt onder eenig voorvs endsel de plegtigheid uit en beraamt daarop met
de beide vrienden maatregelen om te vlugten. Alle Brie vlugtten
nu uit Tauris en voerden het standbeeld van Diana met zich
mede, hetwelk zij te Brauron in Attica bij Marathon bragten
(z. Diana en Oreste s), alwaar Iphigenia als priesteres stierf.
Volgens anderen zou zij in het geheel niet gestorven, maar door
Diana tot Hecate gemaakt zijn , of zij ontving, na nog andere
mythen, van haar de onsterfelijkheid en eeuwigejeugd en werd later de gemalin van Achilles.
Iphimedia (grieksch) , z. A lb e rt s.
Iphitus (grieksch), z. Hercules.
Irene (grieksch) , z. E i r e n e.
Iris (grieksch), de godin van den .Regenboog , eene dochter
van den zeegod 'Thaumas en de oceanide Electra, de zuster der
Ilarpyien. Zij was de maagdelijke , goudgevleugelde, met de
snelheid van den wind voorziene bode der goden , vooral van.
Zeus (Jupiter) en Hera (Juno), en geleidde de vrouwelijke schimmen , zoo als Mercurius de mannelijke, in de onderwereld. Voor
Troje droeg zij de gewonde Venus uit het slaggewoel , en sneed
op bevel van Juno der stervende Dido het gouden haar af. Men
stelde haar voor als eene schoone gevleugelde maagd met eenen
herautsstaf en eene bloem in de hand.
Irminsul of Irmenzuil (germaansch), de beroemde zuil
te Eresburg, titans Stadt berg aan de Diemel, die ter eere van
Irmin , eenen hoofdgod der (nide Saksers , opgerigt was, en door
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Karel den groote, in het begin van den saksischen oorlog, in
het jaar 772 verwoest werd. Zij stond in een heilig bosch, ongetwijfeld het beeld van den god dragende, die vermoedelijk eenen
krijgsgod voorstelde, en Wiens naam in lateren tijd voor gelijk
beteekenend met lien van Herman of Arminius werd gehouden.
Men schrijft ook Erminsul, flermanszuil, Armensul, enz.
IrUs (grieksch), een door de Odyssea bekende bedelaar op
Ithaca, groot van gestalte, maar lafhartig. Ziju eigentlijke naam
was Arnaeus. Toen Ulysses als bedelaar aan de poort zijner eigene woning verscheen, en Irus hem Wilde verjagen, werd hij
in eenen tweestrijd door den held flood geslagen.
Isehys (grieksch), z. Co r-Onis.
Isis (egyptisch), de hoogste en meest vereerde van alle godinnen der Egyptenaren, de groote natuurmoeder, voedster en
onderhoudster van alle Bingen, de bestendige gezellin van Osiris,
en diens zuster en gemalin.
zien haar Kier afgebeeld, zoo als

zij gewoonlijk door de oude Egyptenaren werd voorgesteld. Zij
geldt voor de verpersoonlijking der vrouwelijke voedende en
voortbrengende natuurkracht, in tegenstelling met Osiris, de
mannelijke natuurkracht. Van daar, dat zij met de koe, de voedende, vruchtbare, in verband gebragt wordt, zoo Orel als met de
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maan en de aarde, en alle op haar betrekking hebbende mythen
vruchtbaarheid en voortbrenging aanduiden. Zij is derhalve ook
eene weldoenster der menschheid, de uitvindster van vele nuttige inrigtingen, enz. De dienst van Isis en Osiris vertoont zich
in Egyptejonger dan die van Ammon, den oppersten en hoogsten
god, en zij waren alzoo godheden van den tweeden rang, die
eerst begonnen als goden vereerd te worden, nadat Antmon,
Phtah, Cneph en Neith , gelijk men berekent, reeds drie duizend jaren vroeger als de magtige bestuurders des heelals het
hoogste aanzien bezeten hadden. Toen de Grieken naderhand
met de dienst van Isis bekend werden, vermengden zij die met
allerlei mythen uit hun eigen volksgeloof, en vooral werd Isis
met Demeter (Ceres), als de met haar het meest overeenstemmende voorstelling, vereenzelvigd, gelijk men Osiris met Bacchus vergeleek. Evenwel bepaalden de Grieken zich daarbij niet:
hoe verder zich de naam van dit godenpaar over de oude wereld
verbreidde, des te grooter werd de hun toegeschrevene magt,
des te rijker en afwisselender werden de uit egyptische en grieksche bronnen afkomstige mythen, die meestal onder Osiris
uitvoerig verhaald worden. Eindelijk schreven de Grieken aan
Isis alle krachten toe, die bij hen tusschen Rhea, Demeter,
Hera, Pallas, Selene en andere godinnen verdeeld waren; zij
goldt eindelijk voor de godin der onderwereld, voor de mangodin, voor helpster bij de geboorten, de beschermster der heelkunde, van het stichten der steden, het handhaven der wetten,
de scheepvaart, de liefde en den echt. — Volgens de mythe was
zij de dochter van Jupiter Ammon (Kronos) en Rhea, uit onwettige verbindtenis ontsproten. Toen Helios, de genaaal van
Rhea, van den liefdehandel kennis kreeg, zwoer hij, dat zijne
gemalin noch in eenige maand, noch in eenig jaar zou baren. Dit
hoorde Hermes (Murcurius), die Rhea insgelijks beminde en
door haar weder bemind werd ; hij vond daarom een middel om
Rhea, in weerwil van den eed, te doers baren. Hij speelde namelijk met de maan eene schaakpartij , won haar het zeventigste
deel van haar licht af, maakte daaruit vijf dagen, de vijf bij het
jaar ingevoerde dagen der Egyptenaren, voegde die bij de 360
dagen des jaars, en gaf alzoo der godin tijd om in deze vijf dagen, tot nog toe zonder naam, te baren. Op den eersten dag
bragt nu Rhea Osiris, op den tweeden Arueris of den ouderen
Horus , op den derden Typhon, op den vierden Isis en op den
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vijfden Nephtis ter wereld. Z. verder Osiri s. Later met Osiris
gehuwd, had zij bij hem twee zonen, den jongeren Horns en
Harpocr.irtes ; de eerste rukte der moeder eenmaal in zijnen
toorn, omdat zij zijnen gevangen oom, den boozen Typhon, nit
medelijden had vrijgelaten, ofschoon deze haren gemaal boosaardig vermoord en in stukken gesneden had, den vorstelijken diadeem van het hoofd, waarom Hermes haar, in plaats daarvan ,
eenen helm in de gedaante van eenen ossenkop op het hoofd
plaatste; daarom is het, dat men haar dikwijls met eenen
koeijenkop ziet afgebeeld. Haar tweede zoon Harpocrates
werd eerst na de terugkomst van haren
gemaal uit het schimmenrijk geboren. Z.
H a rpocr ate s. De koe was het aan Isis
geheiligde dier ; ja, zelfs verhaalt eene
mythe, dat zij als jonge koe door eenen
straal van den kernel (Osiris) zwanger en
moeder van Apis werd ; hare mythe werd
dos ook in lateren tijd door de Grieken
met die van lo verbonden. Z. 16. De run deren waren dan ook in Egypte zoo hei hg, dat nooit eene geslagt, nog veel minder haar vleesch gegeten werd , omdat zij
verschijningen van Isis in het vleesch waren , en stierf er een, dan werd het plegtig in den Nijl begraven. De Apis werd
bij zijnen dood gebalsemd. — Toen Isis na
haren dood tot cle woonplaats der goden
terugkeerde, begroef men haar Iijk in Memphis ; nog kort voor
Christus geboorte toonde men de plaats, waar haar ligchaam zou
gerust hebben , in een heilig bosch van Hephaestos (Vulcanus).
Van Memphis breidde zich hare dienst over geheel Egypte nit,
ging vervolgens over naar Griekenland en eindelijk naar alle provincien des romeinschen rijks. Hare vereering ging met vele geheimzinnige plegtigheden vergezeld. Jaarlijks werd haar omtrent
den winterzonnestand een tiendaagsch feest gevierd, dat iii eene
algemeene zuivering bestond. Te Rome bezat zij in de latere tijden der republiek en vervolgens verseheidene tempels, en haar
aanzien Dam aldaar zoo zeer toe, dat zelfs Domitianus, Comm6dus
en Carracalla Isispriesters werden. De gebruiken evenwel, waarmede men haar als goden der licfde vereerde, gaven tot zulke
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schandelijke losbandigheden aanleiding, dat haar dienst meermalen door den senaat verboden werd ; de toenemende verbastering
en zedeloosheid deden haar echter altijd meer aanhangers vinden,
zoo dat eindelijk de dienst van Isis te Rome geheel vrijgelaten,
en hare tempels de vrijplaatsen der grootste nitspattingen werden. In Egypte stond haar beroemdste tempel te Sacs. Hij was
versierd door een kolossaal standbeeld van deze godin, dat door
eenen kuustigen, om haar van boven tot onder uitgespreiden, uit
den zelfden steen gehouwen sluijer omgeven werd. Op dit beeld
van Isis stond het opschrift: .Ik ben, wat was, wat is en wat eonmaal zijn zal : mijn sluijer heeft nog nooit een sterveling opgeheyen !" — Isis wordt voorgesteld met een naauw sluitend onderkleed, de egyptische muts op het hoofd (z. hier boven), ook met
koehoornen en eerie schijf daar tusschen. Daarenboven herkent
men haar aan de Lotusbloem boven het hoofd en somtijds heeft zij
als voedende moeder, even als Cybele en de ephesische Diana,
eene menigte borsten.
Ismene (grieksch), z. Oedipus en A ntigOne.
Itys (grieksch), z. Procne en Aedon.
Jug of Dsc hug (indisch), de wereldtijd, eerie der vier tijdsafdeelingen , vvaarnaar de Indiers den duur der aarde berekenen.
Deze bestaat namelijk uit twaaif duizend godenjaren, die in vier
Jugs verdeeld zijn. De eerste (Kritajug) duurt vier duizend godenjaren, met eene schemering van acht honderd zulke jaren ; de
tweede (Tretajug) bevat drie duizend en eene schemering van zes
honderd jaren ; de derde (Dwaparjug) twee duizend en cone schemering van vierhonderd, en de vierde eindelijk (Kalijug), waarin
wij thans Leven, bedraagt duizend godenjaren, die met eene schemering van twee honderd jaren eindigen. Doze vier wereldtijden
to zamen heeten een 111 ahaing of Sadirjug ; en daar een godenjaar uit 380 gevvone jaren bestaat, krijgen wij voor zulk een tijdvak de som van 4320000 zonnejaren. Wel is waar is het Ka/1-jug , waarmede onze tijdrekening begonnen is, het kortste der
vier Jugs, waarvan de drie eersten lang afgeloopen zijn; maar
daar dit ons tijdvak eerst met het jaar 3101 voor Chr. begonnen
is, wanneer dertig jaren na den flood van Wischnou verloopen
waren, die zich in zijne hoogste menschwording als Krischna op
aarde vertoond had, zoo hebben wij voor den ondergang der wereld nog zoo spoedig niet to vreezen, daar wij thans (1856) eerst
4956 zonnejaren achter ons hebben, en de aarde in haren tegen-
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woordigen toestand nog voile 427,047 jaren moet voortduren.
Overigens zijn er twee duizend dier Mahajugs noodig om eenen
dag en nacht van Brahma te vormen ; nit Brie honderd en zestig
zulke ontzaggelijke dagen en nachten bestaat een zijner jaren, en
uit honderd zulke jaren bestaat de leeftijd van dien god. Nog veel
ander wordt Wischnou , maar Schiva is volgens de leer zijner
aanh angers onsterfelijk.
Juno (romeinsch) en Hera (grieksch), de koningin der goden, en de hoogste en magtigste godheid der Grieken en Romeinen na Jupiter (Zeus). Zij was de dochter van Kronos (Saturnus)
en Rhea, en de mister en gemalin van Jupiter. In verhevenheid
en majesteit kon geene der overige godinuen haar evenaren, en
hare schoonheid was zoo groot, dat zij zelfs met Venus (Aphrodite) en Minerva (Pallas Ath'ene) in het strijdperk kon treden
gelijk onder Paris verhaald is. Hiernevens zien wij haar afgebeeld naar een schoon standbeeld,
hetwelk in het Vaticaan te Rome
bewaard wordt. Op gedenkteekenen wordt zij voorgesteld als jonkvrouw,, bruid en gemalin, maar
altijd in de edelste vormen. De
dichters prijzen voornamelijk in
haar het groote oog met den gebiedenden blik, de stoute verhevene
gestalte, den majestueusen gang, de
blanke voile armen, haar zacht gewelfd driehoekig voorhoofd, waar
langs de haren aan weerszijde nederhangen, haren bloeijenden, volkomen gevormden, volstrekt onberispelijken ligchaamsbouw. Eene
j u n o n i s c h e schoonheid drukte
dit alles met een woord uit, en
duidde een ideaal aan, dat met
de ligehamelijke bekoorlijkheden
prijkt, die men afzonderlijk bij andere vrouwelijke godengestalten in
gelijke volkomenheid aantreft. Het
BOA`
nevensstaande is de afbeelding
kolossale baste, die zich
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de Villa Ludovisi te Rome bevindt, en die door hare schoonheid,
en de wijze, waarop zij het gelaat der
verheveue goden-koningin voorstelt ,
gl-V
beroemd is. Genoeg, haar vorstelijk
uiterlijke strekte den troon tot sieraad,
waarop zij door Jupiter geplaatst was,
en beantwoordde overigens aan het
karakter, dat men haar toeschreef, hetwelk de koelzinnige waardigheid en
deftigheid eener gemalin en matrone,
met het bewustzijn van de haar als
wettige gemalin toekomende regten ,
openbaarde. Bij de Romeinen gold zij
over het geheel voor het ideaal eener
degelijke huismoeder. Evenwel nam
dit yolk, dat alles aan de Grieken ontleende, langzamerhand ook de overige
trekken van het door hen ontworpene beeld over, hetwelk wel
in den glans van vrouwelijke weekelijkheid schitterde, maar dat
men zich toch niet zoo volmaakt dacht, dat het geheel vrij zoude
geweest zijn van de algemeenste vrouwelijke zwakheden en hartstogten, van kibbelzucht, ijdelheid en opwellingen van minnenijd.
Voor teedere, zachtzinnige liefde over het geheel niet zeer vatbaar, was zij ten opzigte harer huwelijksregten integendeel niters t
prikkelbaar ; zij bestrafte daarbij elke krenking op onverbiddelijke wijze, en wreekte zich zoo w el aan de genen, die hare schoonheid geringschatten, als aan de vermetelen , die haar al te zeer
bewonderden en haar door te stoute begeerten beleedigden, gelijk
zulks op Ixion gemeld is. Zij eischte alleenlijk de erkentenis
harer schoonheid zonder meer, en toen Paris haar den prijs der
schoonheid ontzegde en aan Aphrodite toewees, stortte zij niet
alleen Troje in het verderf, maar vervolgde ook den trojaan
Aeneas en hen, die met hem naar Italie vlugtten, omdat zij landgenooten van Paris waren, met onverzoenlijkert haat. Haar ergste
karaktertrek was, dat zij haren gemaal aanhoudend bespiedde,
en de grootste ijverzucht jegens hem aan den dag legde. Door
list en geslepenheid poogde zij zijnen orngang met andere vrouwen te verhinderen, en stortte zij verderf en ondergang nit over
de genen, wier bekoorlijkheden haren gemaal tot ontrouw verlokt
hadden; zelfs de daarnit voortgesprotene kinderen waren de voor-
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werpen yen haren onverzoenlijken haat. De mythen van Alcine. ne, Leto (Latona) , van SenzVe, Iii en van Hercules leveren
daarvan de sterkste en meest beroemde bewijzen.
Onder J u p i t e r en S a t u r n u s vinden wij de bijzonderheden nopens de geboorte van Juno en hare broeders opgeteekend.
Eene zeer oude grieksche mythe verhaalt, dat zij reeds gedurende
de heerschappij van Kronos (Saturnus) buiten weten harer onders , en wel Brie honderd jaren lang , in onwettige liefde met
Jupiter leefde, tot dat deze aan de heerschappij kwam, en haar
als gemalin erkende. Naar latere volksverhalen had de godenkoning lang vergeefs getracht de gunst der maagdelijke Juno te
verwerven , die dikwijls peinzend en in zich zelven gekeerd eenzaam door de velden op het eiland Samos in de nabijheid van den
berg Thornax rondwandelde. Ten einde haar te kunnen overvallen , verwekte hij bij eene dezer gelegenheden een hevig onweder,, waarbij stormen en regenvlagen de velden geeselden. Nu
veranderde Jupiter zich in eenen koekoek , en stortte, sidderend
en doornat, als door den storm geslagen, aan de voeten van Juno
neder, alsof hij bij haar hulp wilde zoeken , zij , de argelooze
maagd, had medelijden met den sidderenden vogel, nam hem op,
droogde zijn gevederte , en hield hem liefkozend aan hare borst
om hem te verwarmen. Maar thans nam Jupiter wederom zijne
ware gedaante aan, bekende de godin zijne vurige liefde, zwoer
haar tot gemalin te zullen nemen , en vond eindelijk bij haar verhooring. Later wend het huwelijk op het eiland Creta gesloten ,
waarbij al de goden het huwelijksfeest met hunne tegenwoordigheid vereerden , en de goddelijke bruid van Gaea (Aarde) den
boom ten geschenke kreeg, die de gouden appelen droeg , welke
later door de ffesperiden bewaakt werden. Uit het huwelijk dier
oppergoden ontsproten vier kinderen , namelijk twee dochters,
Hebe en Ihthyia, en twee zonen , Ares (Mars) en Hephaestos
(Vuleanus); (zie echter op dit laatste woord). Maar ook ofschoon
gehuwd, herkreeg Juno altijd haren maagdelijken staat weder,,
wanneer zij zich in de rivier Imbrasos op het eiland Samos of in
de bron Camachos in Argos baadde, en waren kuischheid en reinheid twee harer voornaamste eigenschappen.
Het is dan ook geen wonder, dat dit huwelijk tusschen de beide
eerste hemelgoden nu en dan de eerste tooneelen van huwelijk
ongenoegen en twist opleverde, en hunne eehtvereeniging waarlijk Met tot voorbeeld van eenen gelukkigen echt voor de sterve-
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lingers dienen kon. De trotsche, kuische, ijverzuchtige Juno kon
onmogelijk de herhaalde trouweloosheden en uitspattingen van
Karen gemaal zachtzinnig verdragen , en van daar menigvuldige
huiselijke kibbelarijen en twisten, tusschen haar en haren gemaal,
die wel hare kuischheid vereerde, maar haar somtijds na zulke
vlagen van minnenijd met de grootste hardheid behandelde, umdat hij zich naar hare begrippen van huwelijkstrouw niet schikken Wilde. De god ging zelfs eenmaal in zijnen toorn zoo ver, dat
hij, toen Juno Hercules, den beveling haars gemaals, door storm
op het eiland Cos had doen stranden, omdat hij de zoon der gehate Semele was, haar aan eene gouden keten op den Olympus
liet ophangen, en aan elk harer beenen een zwaar aanbeeld bond.
Hij klaagde dan ook a'tijd over haar kregelig karakter, de bestendige vlagen harer jaloezij , haar kijven en schelden , hare zucht
om zich in alles te mengen , en ofschooii hij somtijds met haar te
rade ging, sprak hij haar in dergelijke oogenblikken op de hardste
wijze aan, en deed haar door zijn ontzag inboezemend woord zwijgen; zelfs ontging zij eens met moeite de slagen , die Jupiter haar
toegedacht had, toen zij hem gedurende den trojaanschen oorlog
in slaap had doen vallen, om middelerwijl aan de Grieken de overwinning te verschaffen. Na dergelijke huiselijke twisten verzoenden zich echter de beide partijen altijd vveder,, maar de heerschzuchtige en alle onkuischheid schuwende godin vervolgde alle
vrouwen, die haar echtgenoot net zijne liefde begunstigd had, of
alien, die dezen of Bier kinderen eenige hulp of medelijden betoond
hadden.
Bij de Grieken was Juno ook de godin des huweli) lcs , en zij
beschouwden haar als de stichtster van den echt. Zij waakte
over het geluk van het tusschen man en vrouw gestichte verbond, en daarom is Ilithyia, de godin der geboorten, hare dock ter ; zelfs werd ook zij als helpster bij de geboorten aangeroepen,
maar alleen in geval van wettig huwelijk. In andere gevallen
verbood zij harer dochter wel eens bijstand te verleenen, z. L atona, of verzwaarde zij de smarten der barenden. Bij de Romeinen was zij over het algemeen de beschermgeest der vrouwen,
die bij Juno zwoeren, gelijk de mannen bij hunnen genius. —
Reeds in de oudste tijden eerde men haar in geheel Griekenland
door feesten, offers en karnpspelen, voornamelijk te Argos, in
Arcadie, in Elis, op Samos, als ook in Carthago en Crotona. Van
hare geboorteplaats Samos verkreeg zij den bijnaam van Santa.
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iiaar beroemdste tempel stond tusschen de steden Argos en Mycenae, het Heraeon genaamd, en was v ersierd met haar uit good en
elpenbeen vervaardigd reusachtig standbeeld, een meesterstuk
van Polycletus. Deze argivische Juno was voorgesteld als zittende op eenen troo p, het hoofd met eene snort van kroon versierd, waarop de Gratien en Boren gebeiteld waren ; in de regterhand had zij eenen de vruchtbaarheid aanduidenden granaatappel , in de linker eenen schepter, op welks spits een koekoek
prijkt, terwijl nevens haar het standbeeld van Hebe stood. Voorts
bezat zij niet alleen in Rome zev en verschillende tempels, maar
zij werd ook als eene der verhevene beschermgodinnen der stad,
te gelijk met Jupiter op het kapitool vereerd en Redster (Juno
Sospita) genaamd. Behalve alle eerste dagen der maand wijdden
de Romeinen haar ook de geheele maand J u n ij (Junius).
Een aantal schoone nymphen , de godenbodin Iris, de Gratien en
Boren bevonden zich iu haar gevolg , en tot hare voornaamste
attributer behooren , behalve de schepter en diadeem , de koekoek, de paauw, de kraai, de ga ps en de granaatappel. Z. Jupiter.
Jupiter (romeinsch) en Zeus (grieksch), de hoogste der goden en de bestuurder des heelals , was de zoon van Kronos (Saturnus) en van Rhea , waarom hij dikwijls K r o ni d e of K r onion genaamd wordt. Hij stond aan het hoofd der zoogenaamde
twaalf groote grieksch-romeinsche godheden, wier names de dichter Ennius in het volgende paar hexameters bijeen gevoegd heeft :
Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars,
Mercurius , Jovis, Neptunus , Vulcanus, Apollo.
De oude Pelasgers vereerden hem als het zinnebeeld der natuur en zijn orakel was te Dodona , waarom hij ook de d od orta els c h e of p el a sgische koning heette. Reeds Homerus
noemt hem den varier der goden en menschen, doch eerst in lateren tijd ontstond het meer verheven begrip van Jupiter als het
hoogste wezen en de wereldschepper, wien geene menschelijke
zwakheden aankleefden. Men beschouwde hem reeds vroeg als
regeerder en bestuurder van de menschelijke lotgevallen, die den
stervelingen het kwade en goede met eene weegscbaal toeweegt;
zijne magt was evenwel niet geheel onbeperkt, daar hij zelf aan
het Faturn , een onbekend , in duisternis verborgen wezen, dat
het onvermijdelijke lot der wereld bepaalde, het zoogenaamde
Noodlot, onderworpe-n was (z. Parce n). Ook zathij niet van den
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aanvang of op den troou der wereld ; hij was eerst de derde
heerscher, want v6,6r hem voerde eerst zijn grootvader Uranus
aan de zijne van Gaea den schepter aller dingen ; doch deze werd
door zijnen vader Kronos van den troon gestooten, en Jupiter
moest Kronos weder hetzelfde lot doers ondergaan , en kon zich
eerst na eenen hardnekkigen en bloedigen strijd van de beerschappij meester maken, waarna hij die tegen elken vijand
zegepralend handhaafde. Nopens zijne geboorte, troonsbeklimming en latere strijden berigt de mythe bet volgende:
Den ouden Kronos had een orakel voorspeld , dat hij, even
als hij zijnen vader Uranus van zijne magt beroofd had, op dezeelfde wijze door een zijner kinderen zijne heerschappij zoude
verliezen, of, gelijk een ander berigt zegt , had de van den troon
gestooten vader zijnen zoon tot wedervergelding een dergelijk
lot aangekondigd. Om dit ongeluk te verhoeden , besloot Kronos
zijne zonen en dochters to verslinden , zoo dra zij geboren waren. Dit lot hadden reeds vijf kinderen achtervolgens ondergaan , namelijk Pluto, Vesta (Hestia) , Ceres (Demeter), ATeptfinus (Poseidon) en Juno (Hera). Toen Rhea eindelijk van
Jupiter zwanger was, wenschte de bezorgde moeder ten inmate
dit eene harer kinderen te redden; op den raad haars vaders
Uranus en harer moeder Gaea, gaf zij daarom haren bespiedenden gemaal, toen de tijd barer bevalling gekomen was, eenen
in geitenvel gewonden en met honig bestreken steep , dien deze
zonder de minste achterdocht terstond opslikte. Rhea zelve beviel op het eiland Greta in het geheim van Jupiter in de dictaelsche grot op den berg Ida, en opdat de wreede vader het
geschreeuw van den jonggeborene Met zoude hooren, moesten
een aantal jongelingen vOcir den ingang der spelonk, onder veel
geraas en muzijk, wapendansen houden. Door deze list gelukte
het der liefhebbende moeder haar jongste kind duurzaam to verbergen. Gemelde jongelingen, Corybanten genaamd, bleven ook
later de bewakers van Jupiter en zetten hunne wapendansen
voort, waarbij zij, om geraas to verwekken , hunne schilden tegen elkander sloegen; naderhand werden zij tot priesters van
den god gewijd en ontvingen den naam van Cureten. Rhea gaf
nu het kind ter verzorgmg over aan de beide dochters van den
cretenzischen koning Melissus, Amalthea en Melissa (volgens
eene andere mythe de nymphen Ida en Adrastea), die hem met
de melk der geit Am alt be a opkweekten. Volgens Homerus
22
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werd hij door duiven met ambrosia gevoed. De jeugdige god.
groeide voordeelig op, en wel zoo spoedig , dat hij reeds na verloop van din jaar sterk genoeg was, om zijne moeder in een plan
behulpzaam te zijn, dat zij ontworpen had om haren misleiden gemaal de regering teontne--men. Vooreerst gafJupiter,vviens
hoofd bier nevens, naar eene oudheid, die zich in het britsche museum bevindt, voorgesteld wordt,
zijnen vader een braakmiddel in,
hetwelk hem Metis, de godin der
wijsheid, op zijn verzoek gegevett
had, waarop Saturnus al zijne
vroeger verzwolgen kinderen, te
gelijk met den opgeslokten steen,
weder uitbraakte, welke laatste
tot aandenken bij Pytho, aan den
,
voet van den Parnassus, nedergelegd werd. Thans bevrijdde
Jupiter de oudste zonen van Uranus en Gaea, de honderdarmige
reuzen of Hecatoncheiren, alsmede de Cyclopen nit den Tarfiirus , waarin de vader , nit vrees voor hunne ontzettende gestalten, hen had opgesloten, en welksingang door het monster Campe
beschut werd, dat hij op raad van Gaea doodde. Kronos, hun
jonger broeder uit het geslacht der Titans, had hen reeds eenmaal ontslagen, maar ben na verloop van eenen korten tijd ,
uit vrees voor zijne heerschappij, weder in hunne oude gevangenis teruggeworpen. In hen verkreeg Jupiter magtige bondgenooten ; de dankbare Cyclopen namelijk schonken hem het vreeselijkste aller wapenen , den bliksem , dien zij in het binnenste
der aarde kunstig voor hem gesmeed hadden. Daarenboven ondersteunden hem zijne verloste broeders en zusters in den hevigen krijg, dien hij thans tegen Kronos en diens naaste broeders,
de Titans, aanving; de laatsten verzamelden zich op den thessalischen berg Othrys , terwijl de door Kronos vervvekte goden
hen van de toppen van den hoogen Olympus bestreden. Tien
jaren lang duurde de vreeselijke strijd tusschen de Titans aan
de eene en de Kroniden en Hecatoncheiren aan de andere zijde.
In de linkerhand zwaaide Jupiter oin schrik te verspreiden zijne
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Aegis, het vreeselijk lichtende en stralenschietende schild; de
adelaar bragt hem hier voor de eerste maal den bliksem aan,
dien zijne regterhand op den vijand neder slingerde , en sedert
dien tijd bleef de arend als drager van den bliksem in zijne
dienst. Eindelijk zegepraalden de Olympiers , Kronos werd onttroond, de Titans werden in de onderwereld geslingerd, en de
honderdhandige reuzen tot
7
hunne wachters aldaar aangesteld.
Nadat Jupiter op deze
wijze in het bezit der opperheerschappij geraakt was,
besloten de Brie broeders
het rijk huns vaders door
het lot onder hun drieen
te verdeelen. Jupiter verkreeg den hemel en werd
als koning der goden en beheerscher van het geheel erkend ; Neptunus de zee, en
aan Pluto (Hades) vielhet
schimmenrijk, of de onderwereld ten deel. De aarde en de Olympus bleven onder gemeenschappelijke beheersching. Van hen en hunne zusters stamden
de overige goden en godinnen der nieuwe familie af, en niet een
was er, die met eenig aandeel in de wereldheerschappij verkreeg :
aan alien werden langzamerhand bepaalde ambten en waardigheden opgedragen. — Het was er echter verre af, dat de nienwe
heerschappij nu reeds volkomen bevestigd zoudegeweest zijn. Saturnus had bij zijnen val den vaderlijken vloek tegen den overwinnaar herhaald, en de titan Prometheus, die op bevel van Jupiter op den Caucbsus was vastgesmeed, had den tegenwoordigen
wereldbeheerscher gelijken val als zijne beide voorvaderen voorspeld, indien bij niet van zijn voornemen terugkwam, om het
in de diepste ellende verzonken menschengeslacht van de aarde
te verdelgen, dewijl de afstammeling eener sterfelijke vrouw hem
eens in het oogenblik van gevaar te hulp zou rnoeten komen. Het
voorspelde gevaar deed zich werkelijk in den loop der eeuwen
op. Gaea namelijk, die op Jupiter verbitterd was, omdat hij van
bet regt des overwinnaars misbruik gemaakt, en de Titans, hare
22*
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zonen, tot eeuwige gevangenis in de duisternissen van den Tartarus had veroordeeld, bragt uit wraak de hemelbestormende
Giganten voort, die tegen de goden opstonden, en door hen alleen niet overwonnen konden worden. Daar Jupiter den raad
van Prometheus gevolgd en de menschen gespaard had, gelukte
bet hem eindelijk den hoogst gevaarlijken aanval af te wenden.
Op Gi ga n ten is verhaald, hoe hij door Hercules , den noon
van Alcmene, in eenen vreeselijken slag, waaraan al de goden
deel namen, bijgestaan werd, en over deze monsterachtige reuzeu zegepraalde. Wij zien hier den overwinnaar,, naar de af-

beelding op eene camee, voorgesteld. Eindelijk verscheen nog
een tegenstander om hem de heerschappij te betwisten, en wel
in den vreeselijken Typhon of Typhoeus, die door Gaea en den
Tartarus was voortgebragt. Dit was een honderdkoppig, vlammen spuwend monster, welks aanblik zulk eene ontzetting baarde,
dat de verschrikte goden zich in allerlei dierengestalten verborgen en naar Egypte vlugtten. Slechts Jupiter waagde den strijd
tegen het gedrogt, maar moest, volgens zekere mythe, bezwijken , daar het monster hem overweldigde, hem de handen en
voeten verlamde door hem de zenuwen af te snijden , en hem
hulpeloos in de Corycische grot op den Parnassus sloot , waar hij
den godenkoning door eenen afgrijselijken draak, Delphyne genaamd , liet bewaken. De listige Hermes (Mercurius) redde ondertusschen den gevangene, en toen nu de wonden genezen wa-
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ren, bestreed hij bet monster op nieuw, terwijl hij op eenen gevleugelden wagen reed, en uit de verte de doodelijke bliksems op
hem nederslingerde. Aan deze geduchte wapenen kon Typhon
geen weerstand bieden ; hij werd verpletterd , en nu wierp Jupiter den hemelhoogen Etna op hem, waaronder zijn lijk nog voortgloeit , en van tijd tot tijd vurige uitbarstingen veroorzaakt. —
Zoo waren dan alle vijanden der nieuwe wereldorde gelukkig ten
onder gebragt en Jupiter de onbetwiste heerscher der wereld.
Reeds vOcir de laatste gevechten had Jupiter, door het verwekken
van zonen en dochters, het getal der goden en helden vermeerderd. Zijne eerste gemalin was Metis, de reeds genoemde, hem
toegenegene godin der vvijsheid ; deze voorspelde hem evenwel, dat
het kind, hetwelk zij onder het hart droeg, hem de heerschappij
zou ontrooven. Door het voorbeeld zijns vaders Kronos gewaarschuwd, verslond hij daarom zijne gemalin nog v66r hare bevelling, met het Joel om het kind zelf te baren, en het zich daardoor onderdanig te maken. Toen nu na verloop van den bepaalden tijd de god eens eene ontzettendehoofdpijn gevoelde, ontbood
hij den god Vulcanus (Hephaestos) bij zich, om hem van deze
pijn te verlossen ; deze kloofde hem met eenen enkelen slag bet
hoofd in tweeen, waarop de godin Minerva (Pallas Athene) er
nit te voorschijn sprong, geheel volwassen, gelijk Pindarus verhaalt, in volledige oorlogswapenrusting. Tot tweede gemalin
verkoos Jupiter Themis, de godin der geregtigheid, Welke hem
de Horen en Parcen (1VIoeren) schonk; van de andere godinnen,
die hij met zijne liefde vereerde, ofschoon de volksverhalen elkander in de bijzonderheden aanhoudend tegenspreken , schonk
hem zijne zuster Ceres (Demeter) de bekoorlijke Proserpina (Persephine), Mnemosyne de Muzen , de Oceanide EurynOme de
Gratien, DrOne de schoone Venus en eindelijk Latôna (Leto) de
tweelingen Apollo en Dina (Artemis). Voor dat echter deze
beide laatsten het levenslicht aanschouwden , was Jupiter reeds
met zijne zuster Juno (Hera) verbonden, die vervolgens als zijne
wettige gade en hemelkoningin den troon des hemels met hem
deelde. Vier kinderen, Hebe, Ilithyia (Eileithyia), Mars (Ares)
en Vulcanus ontsproten nit dit huwelijk, dat wet heilig en duurzaam, maar toch niet volkomen gelukkig was, daar Juno, gelijk
op dit wooed verhaald is, door hare onophoudelijke, hoewel maar
al te gegronde ijverzucht haren gemaal zeer lastig viel en hem in
zijne genoegens stoorde. Niettegenstaande zijne verbindtenis met
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zoo vele godinnen, en de bespiedende jaloerschheid zijner gemalin, daalde Jupiter dikwijls van den hoogen Olympus op de aarde
neder, eerst met het doel om het menschengeslacht nader to leeren kennen, de goeden, zoo als Bands en Philemon, tebeloonen,
de boozen, gelijk Lyciion en Salmoneus , te straffen. .Weldra
echter begonnen hem de sterfelijke schoonen te bevallen, die hij
op zijne omzwervingen op aarde ontmoette ; zij namen zijne gunstbetooningen deels zonder tegenstand aan, gelijk Maja, die hem
Mercuraus (Hermes) en Semele, die hem Bacchus schonk; deels
echter wist de god haar door list te winnen, en wel door het aannemen van eene andere gedaante. Zoo ontvoerde hij als stier Europa, die op het eiland Greta moeder van Minos, Rhadamanthus
en Sarpedon werd. Als zwaan omhelsde hij Leda, die de beide
Diosevren en Helena ter wereld bragt; als golden regen drong
hij in de gevangenis van Danlie, de moeder van Perseus, door;
als adelaar schaakte hij den schoonen Ganymedes en maakte hem
op den Olympus tot zijnen schenker. Io daarentegen, die hij bij
zijne omarming in eene walk hulde, werd door hem uit voorzigtigheid in eene koe veranderd, om Juno te misleiden, hetwelk
hem evenwel niet gelukte. Van eene andere list bediende hij zich
om Alcmene te naderen, waardoor zij moeder werd van Hercules, den grootsten held van Griekenland. Deze en dergelijke vrijheden kon Juno, wier ijverzuchtig oog hem bestendig beloerde,
zoo weinig vergeven, dat zij integendeel zoo wel de op deze wijze
door Jupiter bevoorregte moeders, als ook hare kinderen en afstammelingen met jammeren , ongeluk en verderf overlaadde,
zoo ver dit in hare magt stond. — Jupiter stoorde zich echter
in bet minst niet aan de kijvende goden. Hij was immers de opperheer der goden, des hemels en der aarde ; zijne magt was thans
zoo groot, dat hij het zelfs wagers durfde, de Titans uit den Tartarus te bevrijden, en zijnen vader Kronos tot koning over de
Eilanden der zaligen (z. E 1 y sium) aan te stellen. De hoogten
van den Olympus bogen onder het gewigt van njnenmajestueusen gang, ja , reeds bij het bloote wenken met zijn hoofd en
het fronsen zijner wenkbraauwen werden goden en stervelingen
door siddering aangegrepen. Allen gehoorzaamden hem met eerbiedige vrees. 1'el verzamelde hij hen, als een huisvader de zijnen, dagelijks aan de olympische tafel, de met nectar gevulde
schaal ging van mond tot mond, of Hebe schonk bij feestelijke
gelegenheden van den eersten tot den laatsten der gasten den
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drank der eeuwige jeugd en onsterfelijkheid ; maar trotsche woorden verkondigden hun niet zelden de oneindige magt van Jupi-
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ter, en drukten de bewustheid uit , dat hij zich boven alien verheven gevoelde. Zij zouden gezamentlijk niet in staat zijn, beroemt hij zich zelden bij Homerus, hem aan eene gouden keten
van den hemel op aarde neder te rukken, ofschoon ook alien
daartoe hunne uiterste krachten inspanden ; maar omgekeerd
zou hij alleen, zoo dra hij de keten aangreep , niet alleen de godenschaar,, maar ook te gelijk aarde en zee optrekken, en wanneer hij dan de gouden keten om de rotsspitsen van den Olympus woad, het geheele heelal zwevende kunnen houden. Gelijk
hij daarbij sorns dreigde de ongehoorzamen onder hen smadelijk te zullen geeselen, of in de diepe duisternis van den Tartarus
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to slingeren, zoo maakte hij ook nu en dan werkelijk van zijne overmagt gebruik. Hier verdelgde hij door eenen grooten zondvloed
het diep en onherstelbaar bedorven menschengeslacht, doch
stond naderhand toe, dat door Deucalion en Py7rha op wonderdadige wijze een nieuw voortgehragt werd ; daar v ersloeg hij
met zijnen vreeselijken bliksem den heelkundigen Aesculapius
(Asklepios), den zoon van Apollo, en verbande zelfs den vader
eenen tijd lang naar de aarde, omdat deze uit wraak de Cyclopen
doorschoten had, die den bliksem vervaardigd hadden. — In den.
Aether of de bovenlucht troonende, verzamelde Jupiter de wolken om de toppen van den berg, en deed hij het menschdom
door zijne geduchte stem, die in den donder sprak, sidderen. Inzonderheid vverd hij als Regengod (Jupiter pluvius, z, hiernevens)
voorgesteld. Doch hij regende niet alleen, maar hagelde ook,
zond sneeuw en dauw, deed de winden loeijen en spande den regenboog uit, die in de Ilias cen teeken
van krijgsnood of van vreeselijke
winterstorrnen is. De bliksem, de
voor naamste steun zijner heerschapvan
pij, verschafte hem den bijnaa
m
den Donderaar (Jupiter tonnans).
V■'); $IY/!"
In het algemeen riepen de menschen hem aan als den beschikker
van geheel hun lot, van wien alles uitging, goed en kw aad, rijkdom
en armoede, zegen en ellende, leven en dood. De koningen dankten aan hem, den godenkoning, hunnen schepter, hunne magt en
de zamenvatting hunner regten, en van zijnen veil hingen overwinning en buit af. Hij was de beschermer der gastvriendschap
(Jupiter hospitalis) , der bloedverwantschap of familie, des huizes en van den huiselijlcen haard (Zeus hei ceios) , der vriendschap en der lielde , der om bescherming snieelcenden, der
verdrukten, der bedelaars en der vreemdelingen (Zeus Xenios).
Hij hoort de eenen der stervelingen en is de vreeselijke wreker
van den meineed , (Zeus Horcios) Alle ongeregtigheid en hardheid is hem een gruwel. Vie den om vergiffenis smeekenden
beleediger (hicetes) niet vergeeft, dien straft hij als Zeus hicetesios. Dat hij bij zijne almagt ook de hoogste 1\ ijsheid bezat ,
blijkt ook nit de gave der voorspelling , die hem haven alle alldere goden verleend was. Zijne beloften zijn onherroepelijk en
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onbedriegelijk ; zijne besluiten zijn onnaspeurlijk voor den gene,
wien hij ze niet openbaart. De toekomst openbaart hij eensdeels
door bliksem, donder en andere hemelteekens, door vogelvlugt
eu offerdieren, alsmede door de stemmen zijner orakels , welks
beroemdste zich te Doc:lima beyond; anderdeels voorspelde Apollo
to Delphi niets anders, dan dat, wat zijn vader Jupiter hem
voorschreef. Opdat eindelijk alle volkomenheid en heerlijkheid
in hem vereenigd zouden zijn, en elke glorie het hoofd des wereldbestuurders zou omstralen, werden in lateren tijd ook de
gezamentlijke schikgodinnen , de Furien zoo wel als de Keren,
Nemesis zoo wel als Ate, de Parcen zoo wel als het Tatum, als
dienende wezens onder zijn oppergezag gesteld.
Het was natuurlijk , dat de opperste der goden ook de uitgebreidste veneering genoot, en men allerwegen zijne standbeelden,
altaren en tempels ontmoette. Zonder den egyptisehen Jupiter
Ammon te rekenen , die in eerie oase van de libysche woestijn
heerschte, werd hij het hoogst vereerd als Jupiter Olympius
en Jupiter Capitolinus, de eerste bij de Grieken, de andere bij
de Romeinen. Want te Olympia stolid zijn prachtigste tempel;
hier gebood hij als het ware als opperkoning over alle grieksche
steden en volksstammen, hier werden hem ter eere de wereldberoemde Olympische spelen of wedstrijden om de vier jaren met
den grootsten luister gevierd, en dozen gaven aanleiding tot de
tijdrekening der Olympiaden bij de Grieken, die met het jaar 777
v. Chr. aanvangt. Aldaar wend zulk eerie menigte standbeelden van hem aangetroffen, dat Pausanias nog veertig dezer telde.
Het prachtigste standbeeld, dat den verheven tempel versierde,
was het door den beroemden beeldhouwer Phidias bewerkteideaal
des godenkoniugs, een kolossaal meesterwerk van good en elpenbeen, dat eerie hoogte van twintig ellen bezat en Jupiter op eenen
troon zittende voorstelde. Het boveodeel zijns ligchaams vas
in de verhevenste vormen en naakt afgebeeld, het onderdeel was
met eenen gouden mantel bedekt, de trekken van zijn majestueus
en open gelaat waren heerlijk en groot, het van wijsheid getuigende voorhoofd trotsch gen elfd en open, het ernstig stralende
oog vriendelijk geopend , de bouw en houding van het hoofd van
de grootste majesteit , terwijI de breedte van den hals, den nek
en de schouders, verbonden met zijn dik en lang hoofclhaar en den
sterk gekrulden, in rijke golven afhangenden baard, de hoogste
mannelijke kracht uitdrukten. Goedheid en zachtheid w area
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daarentegen rondom den mond van den god gezeteld. Op zijne
regter hand prijkte de godin der overwinning, zich tot hem neigende , om hem to kroonen ; in de linker hield hij het teeken
zijner vorstelijke waardigheid , den koninklijken schepter , en
boven de leuning van zijnen kostelijken troonzetel verhief zich de
geheimzinnige maagd met het gevleugelde leeuwenligchaam , de
vernielende Sphinx. Het geheel van dit meesterstuk, dat den
wereldregeerder in de volmaaktste menschelijkheid voorstelde
en tot voorbeeld van alle latere afbeeldingen van den god diende , verwekte den indruk van ontroering, bewondering en aanbidding. Elke griek beschouwde het voor een groot ongeluk,
wanneer hij het schoone kunstwerk van Phidias niet met eigene
oogen aanschouwd had ; onder de laatste romeinsche keizers zou
het naar Konstantinopel gebragt en aldaar onder Leo den eerste,
in het jaar 476, door eenen brand vernield geworden zijn. Voor
het overige beeldde men Jupiter ook staande af, terwijl de adelaar,
de magtige en snelle koningsvogel en drager van zijnen bliksem,
of aan zijne voeten zat, of op de spits van zijnen schepter ruste,
waarmede zijne linkerhand versierd was. De bliksemstraal, lien
hij ook zelf in de regterhand draagt, vooral wanneer hij als bliksemslingeraar in eenen door de wolken vliegenden wagen wordt
afgebeeld, is zijn eerste en voornaamste kenteeken. Somtijds staat
Ganymedes aan zijne zijne, die hem in eene schaal of patera den
wijn schenkt. Ook onderscheidt zich de olympische Jupiter door
eenen krans van den wilden olijfboom van den dodonaeischen,
die eenen eikenkrans in de haren heeft. — Jupiter Capitolinus
daarentegen troonde, gelijk zijn naam reeds aanduidt, op het kapitool der stall Rome en werd als Jupiter Optimus Maximus,
de Algoede en de Almagtige, aangeroepen. Hij was de almagtige
beschermer der hoofdstad, zoo wel als van het uitgestrekte romeinsche rijk, en nam daar y an de verhevenste, de meest bevoorregte plaats in. Want op den capitolinischen heuvel had, door de
plegtigste feestoffers vergezeld, elke beslissende daad over het
welzijn of het ongeluk van den staat plaats ; daarheen wendde
zich de redenaar, die van het gestoelte tot het y olk spreken moest;—
d6,6.r legde de teruggekeerde veldheer in den schoot van den hoogsten God, die ook de onoverwinnelijke heette, den roemrijken lauw erkrans seder, die gedurende zijnen zegepralenden intogt in
zijne overwinnende hand geprijkt had. Zoo w erden ook onder de
verhevene plaats, die het standbeeld van den god innam, in de
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keldergewelven de Sibyllinische boeken bewaard, die men daaruit te voorschijn haalde, wanneer in zeer gevaarlijke omstandigheden men uit de godspraak eenigen raad putten wilde. — Behalve de orakels te Dodona en Olympia, bezat Jupiter er ook een
in de heilige grot op den berg Ida in Crete; hij werd verder bijzonder vereerd op den berg Casius in Syrie, te Nemea in Argolis,
op den Etna, op den berg Athos, en van daar verkreeg hij onderscheidene bijnamen. Bij de Romeinen heette hij Jupiter Stator,
een bijnaam hem door Romulus gegeven, toen hij zijn voor de
Sabijnen vlugtendleger tot staan bragt; of Feretrius, in zoo v erre
hem de krijgsbuit gebragt werd (ferebatur) van de nit de over—
winning terug keerende Romeinen; zoo heette hij Jupiter V jails
als beschermer der wegen , Jupiter latialis, als beschermer van
Latium, enz. Al deze hoedanigheden en bijnamen van Jupiter
gaven aanleiding, dat men in latere tijden zeer vele bijzondere
godheden van dien naam onderscheidde. Varro kent er "neer dan
drie honderd; Cicero noemt drie voornamen, enz.
Justitia (romeinsch) , de godin der Geregtigheid , bij de
Grieken A str a ea en Themi s, of ook Dike genaamd. Op
munten verschijnt zij dikwijls als jonkvrouw met eenen diadeem
of hoofdwrongel, somtijds ook met zwaard en weegschaal in de
eene en eenen schepter in de andere hand, waardoor men hare
heerschappij en hare naauwgezetheid wilde aanduiden.
Juventas of Juventa (romeinsch) en H e b e (grieksch) ,
de godin der J e u gd. Zij had op het kapitool eene kapel, en de
jongelingen vierdeu te harer eere te Rome een bijzonder feest.
Ixion (grieksch) , een thessalisch koning der Lapithen , beroemd door de over hem in de onderwereld uitgesprokene straf,
was de zoon van den koning Phlegyas, of van Leonteus, en een
kleinzoon van Periphas, een der zonen van Lapithas, die de stamvader der Lapithen was. Hij was gehuwd met Dia, de dochter
van Deioneus, bij wie hij Peirithous verwekte. Hij beging zijne
eerste afschuwelijke misdaad door het op eene arglistige wijze
vermoorden van zijnen schoonvader, dien hij, toen deze tot hem
kwam om de bruidsgift voor zijne dochter van hem te eischen, in
eenen met gloeijende kolen gevulden kuil stortte, onder voorwendsel , dat hij hem de opening eerier goudmijn wilde wijzen.
Deze daad verwekte zulk eenen afschuw, dat Been sterveling het
waagde den misdadiger te ontzondigen. Jupiter zelf ontfermde
zich eindelijk over hem en bevrijdde hem van de bloedschuld ;
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daarbij kreeg hij in den berouwhebbenden Ixion zulk een welgevallen, dat hij hem meer dan eenig sterveling begunstigde en hern
eindelijk toestond aan de olympische godentafel mede te spijzen.
Maar Ixion beloonde zoo y ea goedertierenheid en genade met
zwarte ondankbaarheid ; hij ontbrandde in liefde voor Juno, de
verhevene godin des hemels , die hem bij Karen gemaal Jupiter
aanklaagde Deze vergaf den booswicht in den beginne, en sehiep
eene op Juno gelij kende wolkengestalte,Nepate genaarnd, die door
den misleiden minnaar in plaats der ware Juno omarmd werd;
men zegt , dat uit deze wonderlijke vereeniging de Centauren zouden ontsproten zijn. Ixion pronkte eehter met de gunst, die hem,
zoo hij meende, door de godenkoningin verleend was , en daar
door deze snoeverij het kuisehe gevoel van Juno, zoo wel als de
eer van den hemelkoning gesehonden werd, slingerde deze hem
voor deze boosheid uit den hemel in den Tartarus. Aldaar liet
hij hem, naast Tantalus en Sisyphus, die tot eeuwige straf veroordeeld waren, met slangen aan een rad vastmaken, dat door
eenen stormwind in eeuwige kringen voortgedreven werd, tern iji

hij daarenboven nog voortdurend door de Furien werd gegeeseld.
(grieksch), een toovervogel der liefde, die van de wonderbare beweeglijkheid van zijnen hals Draai- of keerhals (Jynx
torquilla) genaamd werd Men bediende zich van hem als middel om iemand verliefd te maken. Men bond hem met vleugelen
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en pooten aan een klein rad met vier spaken, draaide dit onder
het uitspreken van tooverformulieren vlijtig rond, en hoopte
daardoor het koele of ongevoelige hart tot wederliefde te bewegen. Gelijk Pindarus zingt, bediende zich Medea het eerst van
dit kunstmiddel om Jason, dien zij beminde, in wederliefde te
doen ontvlammen. Op oude gedenkteekenen echter houdt gewoonlijk de jongeling dien met hovennatuurlijke krachten begaafden vogel in de hand, wanneer hij zijne beminde aanspreekt.—
Jynx was, volgens het volksverhaal, de schoone dochter van Pan
en Echo; begaafd met tooverkrachten stond zij in dienst van 15,
en door hare bewerking werd Zeus tot deze maagd heengelokt.
Over deze inmenging werd Juno zoo toornig, dat zij haar in den
genoemden vogel veranderde, die evenwel dezelfde tooverkrachten behield, en daarom door hopeloos minnenden gebezigd werd.
Hij bragt alzoo dezelfde werking voort als de wondergordel van
Venus.
Izeds (perzisch), eene schaar van acht en twintig goede geesten of genien, die aan de Amschaspands ondergeschikt zijn, en derhalve godheden van den tweeden rang. Zij wonen en levee in
den hemel en op aarde en in alle elementen, maar voornamelijk
wonen zij in de aan den hemel schitterende sterren, en zijn als
zoodanig de onverbiddelijkste vijanden van Ahriman en de andere daemons der duisternis, omdat zij de laatsten geene onbeperkte heerschappij toestaan in de duisternis van den nacht. Maar
ook de steden en dorpen , de huizen en wegen werden door de
Izeds beschermd, en geen geloovige pers mogt verzuimen hen dagelijks om bescherming en hulp aan te roepen.

K.
De meeste grieksche woorden, die met K beginnen zijn op
de letter C genomen.

Kabiler (indisch), de zoon van Kartamen, een der oudvaders der Braminen of Brahmanen, dien Brahma door eene
beweging van zijn aangezigt voortbragt ; hij was een der grootste
wijzen en heiligen. Ofschoon een kleinzoon van Brahma, werd hij
voor eene verligchamelijking van Wischnou gehouden. Zijne negen zusters werden aan de andere negen starnvaders van het geslacht der Brahmanen uitgehuwelijkt.
Kabir Panthis (indisch), thans de meest verbreide godsdienstige sekte in Indie, die van alle beeldendienst afstand gedaan heeft, en het leven als kluizenaars en in kloosters voor de
hoogste en alleen ware bestemming des menschen houdt.
Kabouter (middeleeuwsch), huisgeesten, die met bovennatuurlijke krachten begaafd, en meestal onder den naam.
van Aardmannetjes bekend zijn, ofschoon zij ook in Duitschland
verschillende andere namen dragen. Men stelde zich hen voor
als van eene leelijke dwergachtige gestalte; zij konden echter
naar willekeur elke andere gedaante aannemen , en rich ook
zigtbaar en onzigtbaar makers. De Kabouter was alzoo een
spookachtig wezen, dat rich gaarne in de hoeken der huizen
en veestallen ophield, en des nachts zijne slaapplaats aan het
hoekje van den haard zocht. Wanneer men de kleine plagerijen
uitzondert , die hij den menschen gaarne aandoet, doet hij hen
over het geheel geen kwaad ; in tegendeel beschermt hij het tot
zijne woning gekozen huis voor gevaren, heipt de dienstboden
heimelijk bij hun dagwerk, en brengt dezen of genen zegen. In
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weerwil van deze goedhartigheid en dienstvaardigheid wreekt
hij zich gevoelig, zoo dra hij veronachtzaamd of vertoornd wordt.
Er zijn echter boosaardige kabouters , vooral onder de klasse der
Berg geesten of Bergmannetjes , waarvan onder Gnomen, als
zoodanig hun gewone naam, gesproken is.Kleur, uiterlijk, kleeding,
karakter en naam wisselen of met de voorstellingen, die zich de
onderscheidene volken van deze wezens vormden. Z. Gnome n.
Kajomorts (perzisch), de heilige eerste mensch, man en
vrouw te gelijk, ontsproten uit den door Ahriman gedooden
eersten stier Abudad. Ook dit wezen wilde de god der duisternis door de scharen zijner booze geesten laten ombrengen, ten
einde daardoor nog de bevolking der aarde te verhinderen. Inderdaad bezweek Kajomorts na eenen dertigjarigen tegenstand
voor de overmagt; maar in een tijdsverloop van veertig jaren
ontstond uit zijne de aarde bevruchtende sappen een reusachtige , dubbelstammige boom, die de gedaante van een menschenpaar had, en in plaats van vruchten tien paren menschen voortbragt , een van welken ooze voorouders waren , waarvan alle
menschen afstammen. Ahriman verleidde hen evenwel tot zonde,
waardoor zij het eeuwige leven moesten verliezen en tot op de
opstanding voor hun misdrijf moeten boeten.
Kali (indisch), de booze helft van Bhawani , de gemalin
van Schiva en als zoodanig een schrikwekkend en vreeselijk
wezen, zwart van kleur,, en flood en vernietiging aanbrengende.
Z. Bhaw an Zij heeft zestien armen en handen , waarin zij
zwaarden , eenen drietand en een vat met bloed draagt , wijd
geopende oogen, waaruit verderfelijke bliksemstralen schieten,
en vier groote slagtanden. Met slangen omwonden, en op een
vuurspuwend helsch paard voortjagende, is zij vreeselijk om aan
te zien en de schuldige siddert voor haar, want zoo lang hij op
de aarde vertoeft, vervolgt zij den misdadiger met hare wraak,
en eerst wanneer hij gestorven is, vervalt hij aan de straffende
hand van Schiva. Somtijds vielen menschenoffers op hare altaren, en haar naam was de oorlogskreet der wreede priesters van
Schiva. Bij het feestelijk rondvoeren van het beeld der godin laten
zich eene menigte dweepers door de raderen van Karen wagen verpletteren. Aan haar is de koe geheiligd, gelijk aan Schiva den stier.
Kalighi (indisch), de tiende vleeschwording van Wischnou,
die nog aanstaande is.
Kamadewa (indisch), woordelijk »de god der begeerte",
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de liefdegod der Indiers , een zoos des Hemels en der Misleiding , is gehuwd met Retti , de Teederheid. Hij wordt nu eens
met deze jonge bloeijende gade, dan eens alleen op eenen papegaai rijdende voorgesteld.
Zijn boog bestaat uit sui, kerriet, de pees nit een bijensnoer, de pijlpunten uit
roozenroode bloesemknoppen van den A mraboom ,
waarmede Wassant, de god.
van den bloeitijd en zijn getrouwe begeleider,, zijnen
koker bestendig volt. Ken-.
schetsend voor zijn karakter zijn ook de bijnamen ,
die men hem dikwijls geeft,
bijv. de onligchamelijke, de
uit het hart ontsprotene ,
de rustelooze god. In de
velden van Agra, waar de
schoonste vrouwen van In' ,1 1111121 ,1 111i0T111ili
die wonen, is Kamadewa's
\\I
liefelingsverblijf. De goden
wenschten eens, dat Schiva op nieuw huwen zoude, opdat hij
door de liefde minder wreed zoude gestemd worden. Het gelukte slechts door eene buitengewone list, die de liefdegod en
zijne gemalin aanwendden.
Kamdewa (indisch), de met goddelijke magt uitgeruste
koe, die steeds alle wenschen vervult , en zich aan haren bezitter
niet mat ontrukken. Zij werd mt de melkzee geboren , toen de
de goden daarin, om de Armita te bereiden , den berg Mandar
als in eenen kring ronddraaiden.

KamOne, z. Camena.
Kartamen (indisch), z. Kabil e r.
Kartikeya (indisch), een zoon van Schiva en Bhawani
en brooder van Ganesas-Pollear ; beide broeders werden , na
hunne ouders, de voornaamste goden_ van het Schivaismus. Gelijk
Ganesas de god van het familieleven, van de vaderlandsliefde, van
de zamenwoning in het algemeen en dus ook van de lietde en den
echt was (in de laatste beteekenis onder den naam van Pollear),

Kasyapa —Kere,
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zoo was Kartikeya de krijgsgod. der Indiers, de aanvoerder der
hemelsche heirscharen, wiens geheiligd woud door geene vrouw
mogt betreden worden. Hij is ook de heer van den strijd der
elementen, en dos ook van de jaargetijden. Zijnen naam oatleende hij van de zes Kartiga' s, een gesternte, waardoor de jonggeborene gezoogd en gevoed werd. In Indie wordt hij hoog vereerd en bezit hij eene menigte tempels. Daar het kind zes hoofden, van zijne zes voedsters elk een, kreeg, heette hij ook de
zesvoudig ziende god. Het heldendicht Ramayana schildert het
wonder zijner geboorte.
Kasyapa (indisch), de god des fleinels , overeenkomende
met den Uranus der Grieken, had Brie gemalinnen. De eerste,
Aditi, de godin van den dag, baarde hem de twaalf zonnegoden,
die de twaalf maanden des jaars regeren en Aditya s heeten.
Onder hen was Indra, de eigentlijke zonnegod en beer van het
firmament, de tweede. Men hield hen ook voor incarnatien. van
Surya, den god der zon en der sterreu, die op eenen met zeven
paarden bespannen wagen rijdt en vier armen en handen heeft.
De tweede gemalin was Dili, de godin van den Nacht, en werd
moeder van louter reuzen en monsters, want zij was zelve een
afsehuwelijk en boosaardig wezen. Van de derde, Maja, de godin
der M islei ding , ontsproot Kamadewa, de god der liefde.
Kaylasa (indisch), z. Schiv a.
Kenresi (tibetaansch), de schepper van het menschengeslacht, die nit de kern der padmabloem wel als een schoone knaap
geboren werd, maar de gestalte van eenen aap aannam, en zich
Prasrinpo noemde. De godin Kadroma, tot zijne gemalin verkozen, veranderde zich in eene apin, die Prasrinno heette. Zoo
werden dan deze beide open, die het eerst Tibet bevolkten, de
voorouders der menschen, die steeds edeler van gestalte werden
en zich van daar over de geheele aarde verspreidden.
Kere (grieksch), eene dochter van den Nacht, de verderfelijke godin van den Dood, waarvan zij eene persoonsvoorstelling is, meervoud K er e n. Zij brengen deels onmiddellijken
dood, deels bepalen zij den onveranderlijken loop der gebeurtenissen, die noodzakelijk den dood ten gevolge hebben, en daar
deze duizendvoudig zijn kan, zoo is ook haar getal onbegrensd.
Kere beteekent dikwijls den Dood zelven ; men kan hem outwijken, door beleid en bet raadsbesluit der goden, doch altijd
slechts voor korten tijd, en alleen, wanneer hij door menschen23
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hand gedreigd wordt. De godinnen zelven zijn onwederstaanbaar,, zij treffen steeds het bedoelde offer. Hesiodes geeft haar
eene zwarte gestalte, sombere oogen en ontzaggelijke klaauwen,
waarmede zij de gewonden grijpen , ten einde bun, onder het
knersen der tanden, het bloed uit te zuigen ; hij noemt haar te
gelijk ongenaakbaar, met bloed bespat en zoo bloedgierig, dat zij
de verslagenen elkander als roofdieren betwisten. Als godinnen
van het slagveld zijn zij niet ongelijk aan de Walkyren. Overigeus verkrijgt elk mensal bij zijne geboorte terstond eene Kere.
Khordad (perzisch), een der zeven door Ormuzd gescha pen Amschaspands, de beer en beschermgeest des waters. Zijn
naam beteekent den bevruchtende.
Kirin (chineesch en japansch), een wonderbaar, zeldzaam

Bier, dat in den reuk van groote heiligheid staat, omdat het even
als de mensch eene ziel en
verstand heeft. De Chine-fc. A zen geven het de gedaante
van eenen draakachtigen
bond ; daarentegen beelden
de Japannezen het als een
hert af, dat zijne hoornen
in plaats van op den kop op
zijne schouders heeft. Voor
het overige houdt men den
Kirin voor een buitengewoon goedaardig wezen ,
w elks verschijning telkens,
wanneer zij plaats grijpt,

Koboid.—Kurma Avatara.
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eene gewigtige gebeurtenis aankondigt, of de geboorte van eenig
zeer bevoorregt mensch moet aanduiden.
Kobold, z. Kabouter.
Krasopanj (slavisch), woordelijk : b de schoone vrouw,"
de liefdegodin van Moravia, die in haren prachtigen tempel to
Briinn op eenen wagen stond, welke door twee zwanen en een
paar Witte duiven getrokken werd. Ook in Olmutz had zij eenen
tempel ; zij werd in genoemd land voor de voornaamste godheid
gehonden.
Krischna (indisch), z. Wischnou, die in zijne achtste
Avatara of menschwording dien naam droeg. Z. ook Gopi a.
Kroh (slavisch), z. Libuss a.
Kronos (grieksch), z. S a t urnus (romeinsch).
Kschetria (indisch), de uit Brahma's armen geschapen
kaste der krijgslieden, de tweede der vier scherp afgescheiden
volksklassen, en wel zoo edel, dat zelfs de vorsten tot haar behoorden; zij is desniettemin verre beneden de kaste der Brahmanen of Branzinen, welke de eerste afdeeling uitmaakt. Z.
Brahmanen.
Kunti (indisch), z. Pando u.
Kurma Avatara (indisch), de tweede Avatara of menschwording van Wischnou ,
die zich genoodzaakt zag
voor ditmaal de gedaante
eener schildpad aan to nemen. Wij zien horn bier als
zoodanig met een menschelijk bovenlijf afgebeeld.
Toen de goden, om de amrita (nectar) te bereiden,
den grooten berg Mandar
in de melkzee lieten ronddraaijen , dreigde daze in
de diepte der zee to verzinken. Wischnou voorkwam
dit ongeluk. Hij veran.derde zich in eene schildpad, ondersteunde den wereldberg, die sedert dien tijd, te gelijk met de wereld, op den
rug van het goddelijk ligchaamgerust heeft.
23 *
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Kurudu.—Kwaser.

Kurudu (lamaisch), eene met schriftelijke gebeden opgevulde trommel, die zoo gedraaid wordt, dat het papier langzamerhand de oppervlakte bereikt, en de godheid zelve de vrome
woorden lezen kau, die er op staan. Want de biddenden onderhouden zich middelerwijl met alles, wat hun goeddunkt, en laten
de zorg van het lezen der gebeden aan den god over.
Kuru (indisch), z. P and o u.
Kwaser (noordsch), z. Qu a s e r.

L.
Labdgeus (grieksch Labdakos), z. C a dm us.
Lachbsis (grieksch), de middelste der drie Parcen, die den
levensdraad spon. Z. Par ce n.
Lada of Lad o (slavisch), de godin der liefde en schoonheid,
Wier genegenheid men bij huwelijken door offeranden zocht te
winnen. Zij had drie zonen, Lel, de liefde, Did, de wederliefde,
en Polel, de echt. Zij werd voornamelijk door de Russen in
Kiew vereerd, in welke plaats alle slavische goden verzameld
waren en hunne tempels en altaren hadden,die door eene talrijke
priesterschaar bediend werden. De rivier de
Bog, waaraan Kiew ligt, was bij de Slaven eenmaal even hoog vereerd als de Ganges in Indie,
La6rtes (grieksch), z. Ulysses (Odysseus).
Laga (noordsch), de godin der rivieren
en bronnen , de vriendin van Odin, die dagelijks in haar onder de rivieren staande zilveren
paleis verfrissching zocht.
Lajus (grieksch), z. Oedipus.
Laksehmi (indisch), de met Wischnou
gehuwde godin der schoonheid en bevalligheid,
welke even als de grieksche Aphrodite (Venus)
uit het schuim der zee geboren werd. Zij wordt
afgebeeld als het vrouwelijke ideaal der In diers, en dezen waren gewoon elke bekoorlijke
maagd met haar te vergelijken. Daarenboven
werd zij niet alleen als de godin van den overvloed (Sri of Schiri) en der algemeene geluk-
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zaligheid (Mangola Dewta) beschouwd, maar ook, omdat zij de
gemalin van den onderhoudenden god Wischnou blijft , hoe dikwijls deze zich ook in een ligchaam moge vertoonen, aangebeden
als de verhevene moeder der wereld en der goden, even als Cybele in Phrygie.
Lama (tibetaansch) , z. Dalai Lam a. In de tibetaansche
taal priester, maar in de oorspronkelijke beteekenis moeder; even
als de moeder voor het stoffelijke welzijn barer kinderen zorgt,
zoo is ook de priester als eene liefhebbende moeder voor alle
levende schepselen bezorgd ; van daar de overdragtige beteekenis.
Voor het overige noemen de Mongolen al hunne priesters, en de
Kalmukken ten minste hunne voornaamste geestelijken Lama's.
De Dalai-Lanza, die in Tibet regeert, is een der drie Grootlama's, welker beide anderen de Boydo-Lama en de Dairigenoemd
worden, en waarvan de eerste in 1VIongolie , de laatste in Japan
het hoogste geestelijk opperhoofd is. De beide Lama's, die het
eerst aan den Dalai-Lama in rang volgen en hem ondergeschikt
zijn, heeten Tiscliu-Lama of ook Bogdo-Lama en de TaranantLama; doch beiden kunnen nooit grootlama worden. Over L amaismus, z. Buddha.
Lamia (grieksch), de dochter van Belus en Libya, werd
wegens hare schoonheid door Jupiter bemind, en daarvoor door
de wraakzuchtige Juno (Hera) van hare kinderen beroofd. Zij
werd uit smart daarover waanzinnig, en roofde en doodle nu als
een rondwarend spooksel de kinderen van andere moeders. Men
dacht haar als een afschuwelijk leelijk gedrogt, waarmede men de
kinderen plagt to bedreigen. In lateren tijd verstond men onder
Lamien, schoone, spookachtige vrouwen, die de jongelingen tot
zich lokten , om hun het jeugdige bloed uit to zuigen ; zij hadden
dus eenige overeenkomst met de vampyrs van den lateren tijd,
doch werden meestal als schrikbeelden voor kinderen gebezigd.
Lancelot (bretonsch), gewoonlijk Lancelot van der
Zee genaamd, omdat hij door de toovergodin Viviana, de nymph
van de zee of het weer, na zijns vaders vroegtijdigen flood opgevoed was. Hij werd later door haar aan het hof van koning
Arthur gebragt, onderscheidde zich als uitstekend ridder der
Tafelronde en ondernam vele avonturen, ter liefde van Ginerra,
Arthurs gemalin. Toen hij door Modred, op wien hij den mooed
van Arthur wreken Wilde, doodelijk gewond was, nam Viviana
hem het Leven van de lippen.

Laocoon.
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Laocoon (grieksch), de zoon van Antenor, was priester van
Apollo te Troje, en is bekend door zijn treurig einde. Toennamelijk de Grieken het houten paard vervaardigd hadden,waarin
zich hunne voornaamste helden verborgen, en de Trojanen juichend dit naar de eindelijk bevrijde stad wilden trekken, vermoedde Laocoon het bedrog, zoo dra hij het reuzenpaard zag.
Men had hem toevallig opgedragen om aan Neptunus , wiens
eigen priester men gedood had, een plegtig stierenoffer te brengen. Terwijl hij dit met, help van zijne beide zonen wilde verrigten , liet hij niet na zijne landgenooten voor het zonderlinge
gevaarte te waarschuwen, en riedhun het te verbranden. In zij nen ijver slingerde hij zelfs eene lans in het verdachte houten
paard, om te bewijzen , dat het geen heiligdom van Minerva
(Athene) was, toen de sluwe Sinon, een griek, die achtergeblev en
was en zich opzettelijk gevangen had laten nemen, door zijne
verzekeringen alle achterdoeht wist te verdrijven. Toen nu Laocoon aan bet offer bezig was, deed Minerva, die den Grieken
genegen was, twee ontzaggelijke slangen uit de naburige zee
van Tenedos opkomen, op welker gezigt de om de altaren verzamelde menigte ijlings naar alle zijden heenvlugtte. Laocoon bleef
met zijne zonen achter, waarop de laatsten door de beide monsters werden aangegrepen en toen de varier bun te hulp snelde,
kronkelden zij hunne vreeselijke ligchamen ook om hem, en alle
Brie eindigden onder de oniutsprekelijkste smarten hun levee.
Daarop kropen de monsters in den tempel van Minerva en zochten bescherming onder het schild der godin. — De in v erwarring gevlugte Trojanen werden door dit noodlottige voorval geheel en al verbliud; zij zagen daarin eene regtmatige straf der
goden voor het ongeloof van Laocoon en voor zijne gepleegde
heiligschennis, en dachten niet meer aan verraad. Zij sleepten
het paard in de stad, maar des nachts kwamen de verborgen Grieken terug, de verstoken helden verlieten het paard en Troje werd
aan de vlammen opgeofferd. Onder de dichters verheerlijkte Sophocles door een thans verloren treurspel, Virgilius door eene
meesterlijke plaats van de Aeneide het treurige lot des vaders
en zijner zonen. Van de beeldende kunstenaars echter vervaardigde Agesander,, ondersteund door AthenodOrus en Polydorus,
de wereldberoemde Groep van Laocoon, die zich in het Belvedere
te Rome bevindt. Eeuvven lang lag dit heerlijke kunstwerk onder puinhoopen verborgen , toen het in het jaar 1506 nit eeuen
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op den esquilinischen heuvel gelegen wijnberg van den romein
Felice de Fredis werd opgegraven , en aan pans Julius II voor
een jaargeld afgestaan werd. Het is het schoonste kunstwerk ,
dat nit de oudheid is overgebleven, en voldoet naar het oordeel
van alle kunstkenners aan alle voorwaarden van volkomene kunst.
Voor het overige wijken de verhalen der gebeurtenis van elkander af.
Laodamas (griekseh) , de zoon van Alcinous, koning der
Pbeaciers. Een andere was de zoon van Eteocles, en kleinzoon
van Oedipus. Onder zijne regering te Thebe had de togt der
Epigonen plants, waarbij hij Agialeus, den zoon van Adrastus
doodle. Hij zelf sneuvelde echter door de hand van Alcmaeon.
Laomedon (grieksch) , de voorlaatste koning van Troje,
de vader van Prian2us en de schoone Hesione, veroorzaakte door
het verbreken van zijn woord de eerste verwoesting van Troje.
Toen namelijk Apollo en Neptunus (Poseidon), tot straf, omdat
zij Jupiter hadden willen ketenen, veroordeeld werden, om Laomedon voor loon te dienen, en hem bij het bouwen der muren van
Troje behulpzaam te zijn, onthield hij hun na volbragten arbeid
het door hen bedongen loon. De beide goden wreekten zich daarover door eene pest en door het zenden van een vreeselijk zeemonster, en ten einde zijn land van deze ramp to bevrijden, was
de koning gedwongen , zijne dochter Hesione aan eene rots to
laten ketenen, en alzoo aan bet zeemonster prijs te geven. Te
regter tijd kwam Hercules voorbij deze kust en toen hij de geketende maagd gevvaar werd, beloofde hij haar te zullen redden,
wanneer haar vader hem de goddelijke rossen geven wilde, die
Jupiter aan den koning Tros, den grootvader van Laomedon, tot
schadevergoeding voor diens naar den Olympus ontvoerden zoon,
Ganyngdes, ten geschenke had gegeven. Door den nood gedrongen stemde de koning dit toe, Hercules versloeg het monster en
eischte zijne belooning ; maar ook ditmaal verbrak Laomedon
zijne belofte. Vooreerst verdroeg Hercules deze beleediging ;
inaar later, toen hij meer vrijen tijd had, deed hij den woordbreker den oorlog aan ; de stad werd veroverd en verwoest, en de
trouwelooze koning viol met al zijne kinderen, alleen Priamus en
Hesione uitgezonderd, die beiden in gevangenschap geraakten.
De laatste schouk de overwinnaar als gemalin aan zijnen strijdwien zij Teucer baarde. Verg. Hercule s.
makker
Lapithen (grieksch), ecn op de Centauren gelijkende wilde
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volksstam van Thessalie, die van Lapsithes, eenen zoon van Apollo
en van Stilbe, eene dochter van Peneus afstamde. De Lapithen
leefden in bestendigen oorlog met de Centauren, ofschoon een
volksverhaal hen zelfs tot de naaste stamverwanten van dezen
maakt ; want Apollo en Stilbe zouden ook de ouders van Centau
rus, den stamvader der Centauren, geweest zijn. Under hunnen
koning Ptrith5us viel, bij gelegenheid van diens bruiloft, die beroemde moorddadige strijdvoor, die voor de Centauren zoo noodlottig eindigde , daar de Lapithen door Theseus ondersteund
werden. z. Theseus.
Laren (romeinsch), beschermgoden van bet huis en de familie , die veel overeenkomst hebben met de Penaten. Naar het
volksgeloof waren het de geesten der deugdzame afgestorvenen,
die nog na den dood als beschermende genien het huis bewaakten
en rond den heih gen haard zweefden, waar zij eenmaal in menschengestalte geleefd en gewerkt hadden ; van hen hing alzoo de
veiligheid, rust en vrede van het huis af. Hunne afbeeldsels
stonden in eene kleine nis aan den haard (het zoogenaamde lerarium), en de haard zelf was hun altaar, waarop men hun, vooral
bij plegtige gelegenheden, een zwijn, eenen stier, een kalf of lam,
de eerstelinp,en der vruchten, druiven, korenaren, koeken, honig,
olie enz. offerde ; bovendien wijdde men hun van elken maaltijd
een deel der spijzen. De Laren waren kleine beelden van hout ,
steen of metaal; zij droegen als beschermers van het huis den
naam van lures familia?' es, doch hun naam veranderde steeds
naar de plaats, w aar zij stonden, en naar de magt, die men bij uitbreiding aan hen toeschreef. Zoo beschermden de lures cubiculi
de slaapkamers, de lures vicorunt de straten en wegen, de lures
permarini de reizigers ter zee , de lures rurales het veld en
platte land, de lures compitales de kruiswegen, en om geene anderen to noemen de lures publici het geheele yolk en den staat, die
het geheele y olk vereerde en inzonderheid algemeene feesten hadden. Oorsproukelijk waren er van dezen slechts twee, die near de
mythe zonen waren van Ill ercurius en de nymph Lara of Mania,
van hunne moeder den naam ontleenden en voorgesteld werden
als kleine steenen beelden, met een hondenvel omgord, en met
eenen hond, als het beeld der waakzaainheid, aan hunne voeten.
In den tijd der keizers werd hun getal echter vermeerderd, daar
men ook Caesar en Augustus ale Laren vergoodde. Zij werden
over het geheel dikwijls met de Penaten (de goden des levees)
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verwisseld, en nog meer te zamen genoemd. Den Lar familiaris
te moeten verlaten, of zonder hem in een vreemd land te moeten
omzwerven, scheen den Romeinen de grootste van alle smarten
en ontberingen des levens toe. Men gist dat hun naam af komstig is van bet etruscische stamwoord Lar, dat hear zou beteekend hebben. Z. P enate n.
Larven (romeinsch) , schrikbeelden of spookgeesten , de
schimmen der booze menschen, die in den flood geen rust kunnen
vinden, terwijl die der goede menschen Laren werden. Zij vervolgden de boozen en lieten zelfs in den sEap niet van hen af,
daar zij hun kwade droomen, ziekten of waanzinnigheid zonden.
Zij hebben eenige overeenkornst met de grieksche Eurneniden,
waarmede zij ook de verschrikkelijke gestalte gemeen hebben. Z.
Lemuren.
Latinus (romeinsch), z. A en "é a s.
Latona (romeinsch) en Leto (grieksch), de dochter van den
titan Coeus (Koios) en zijne zuster Phoebe, eene godin van den
donkeren hemel, maar een vriendelijk , zachtaardig wezen. Als
beminde van Zeus (Jupiter), werd zij de door de Grieken hong
vereerde moeder van Apollo en Artemis (Diana), welke beide
tweelingen naderhand tot godheden van den eersten rang verheveu Ofschoon zij zelve van overoude goddelijke afkomst
was, zag zij zich door den woedendsten haat van de ijverzuchtige Hera (Juno) vervolgd. Zoo dra toch de godenkoningin het
geheim barer zwangerschap ontdekte, deed zij Gaea (aarde) eenen
plegtigen eed zweren , dat deze haar nergens op aarde eene plaats
voor bare bevalling zou vergunnen ; daarenboven hitste zij den
vreeselijken draak Python op de ongelukkige aan. Latona dwaalde nu, overal van de aarde uitgestooten , langen tijd door velden
en bosschen rond ; zelfs weigerden eenige landlieden in Lycie de
vlugtelinge te laten drinken , daar zij het water der beck, waaraan zij haren dorst lesschen wilden, troebel maakten en baar
wilden verjagen ; voor deze onbarmhartigheid werden zij echter
door de godin in kikvorschen veranderd. Eindelijk verhief zich
een nieuw eiland uit zee boven den waterspiegel , dat bestendig
heen en weder dreef en door geenen eed kon gebonden zUn om
Latona eene schuilplaats te weigeren. Dit was het beroemde
eiland Delos. Latona betrad den nieuwen bodem , die van dit
oogenblik af stil bleef liggen en door Poseidon (Neptunus) met
koperen zuilen aan den zeebodem werd vastgekluisterd. Z. D e-
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los. Hier vond de vervolgde een veilig toevlugtsoord, en in de
nabijheid van den berg Cynthus, onder eenen schaduwrijken
palmboom , bragt zij het gemelde godenpaar ter wereld. Maar
ook thans was de wraakzucht van Juno nog niet voldaan ; zij
verbood hare dochter llithyia , de godin der geboorten, om de in
barensnood verkeerende to ondersteunen.
Negen dagen lang duurden daarom de smarten der moeder,
toen eindelijk Diana geboren werd , maar naauwelijks had deze
het daglicht aanschouwd , of zij stood hare moeder bij in hare
verdere ontbinding. Haar tweelingbroeder Apollo wies zoo spoedig op, dat hij reeds in den ouderdom van slechts vijf dagen den
draak Python met zijne pijlen doorschoot. De beide kinderen
bescherrnden nu hunne moeder voor de minste beleediging; zelfs
Nibbe, eene vriendin , die haar beleedigd had, moest vreeselijk
daarvoor boeten. Z. N io b e.
Laufeja (noordsch), de moeder van den boosaardigen Lolce,
gehuwd met den rens Farbaute. Zij beet anders ook Nal.
Launawater (finsch), eene booze godin, de moeder aller
plagen en ziekten, die zij door paring met den wind voortgebragt heeft.
Lavinia (romeinseh), z. Aeneas.
Leander (griekscb), beroemd door zijne liefde voor Hero,
was een jongeling nit Abydus, cone aau den oever van den Hellespont gelegene stall van Klein-Azie, alwaar thans het kasteel
Sultanich-Hissar staat. Tegenover Abydus, op den anderen
oever , woonde in Sestus de schoone Hero, eene priesteres van
Venus. Bij gelegenheid van een plegtig feest ter eere der genoemde godin, zagen Leander en Hero elkander en ontgloeiden
terstond voor elkander in de allerhevigste liefde. Elken nacht
zwom Leander over de wateren van den Hellespont, die Azie van
Europa scheidt, om in de armen der dierbare tot aan het aanbreken van het morgenrood to rusten ; eene brandende fakkel, door
Hero op de tinne des tempels , die joist op dein oever stond, ontstoken , diende den geliefde om de plaats aan to wijzen, waar hij
veilig landen kon. Elken morgen was de stoute zwemmer gewoon
naar Abydus terug to keeren. Op zekeren nacht ondertusschen
wachtte de schoone vruchteloos op de aankomst des jongelings.
Toen de dag aanbrak , zag zij eindelijk tot baron grooten sehrik
aan den voet van den torcn het lijk haars minnaars aanspoeleu.
Een stormwind had de fakkcl nitgebinscht , toen Leander reeds
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in het midden van den vloed w as, en niet meer wetende werwaarts zich te rigten , had hij in de golven zijnen flood gevonden.
Vol wanhoop over het lot van haren geliefde stortte zich Hero van
den toren naar beneden en eindigde haar leven aan de zijne des
omgekomenen.
Led of Leda (slavisch) , de krijgsgod der Russen.
Leda (grieksch), de dochter van den aetolischen koning
The,stius en Leucippe, naar anderen van anderen oorsprong,
werd de gemalin van koning Tynda" reus van Sparta, Wien zij de
goddelooze Clytaenznestra schonk , welke naderhand haren gemaal
Agamemnon verradelijk ombragt. Leda bezat evenwel zulke bekoorlijkheden, dat zij het hart van Zeus (Jupiter) trof; ten einde
haar te naderen veranderde de god zich in eene zwaan, en verraste haar gedurende bet bad, of haren slaap. Hierop baarde zij
twee eijeren, waaruit de schoone Helena en de beide Dioseuren
voortkwamen ; in het eene be yond zich namelijk Castor, in het
andere Pollux en Helena, De ouden verhalen de mythe op zeer
verschillende wijze. Hier geeft men Nemesis voor de door Jupiter begunstigde moeder op, en deze zoude eeu ei voortgebragt
hebben , het elk aan Leda ter verzorging overgegeven was, en
uit welks schaal Helena zou ontsproten zijn. Dan weder berigt
men, dat ook Castor de werkelijke zoon van Tyndareus was, waarvan onder Dioscur en gesproken is. Homerus zwijgt geheel
van de fabel van de zwaan, die eerst in lateren tijd ontstond, en
waar van de beeldende kunst een geliefd onderwerp maakte. Men
stelde Leda in het bad voor, of op een rustbed uitgestrekt, met de
goddelijke zwaan nevens haar, tegen welker nadering zij zich
verzet. Een ander beeld stelt haar voor op het oogenblik, waarop de drie kinderen als drielingen uit een ei voortkomen ; de moeder leent gemakkelijk achterover op de kussens van een rustbed
en schijnt naar haren gemaal Tyndareus te hooren, die voor haar
staat en zijne groote verbazing over het wonder uitdrukt , hetwelk aan hunne voeten plaats heeft. Venus en andere personen
omringen de groep.
Lemur, Lemur en (romeinsch), de geesten der afgestorvenen, lien op aarde niet de voile eer der begrafenis is ten deel gevailen, en daarom uit de onderwereld opstijgen, om hunne vroegere bloedverwanten of voor dit gebrek aan eerbied jegens hen,
te straffen, of hen tot boete en zoenoffers te vermanen. De goede geesten werden als huisgoden vereerd. Z. Laren. De Lenzures
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daarentegen werden als afschuwelijke nachtspoken gevreesd. Z.
Larven. Ten einde hen te verzoenen en uit de huizen te verbannen, werd jaarlijks in de maand mei in het middernachtelijk uur
het feest der L e m u r i e n gevierd,waarvanRemus de stichter zoude geweest zijn en waarbij wonderlijke plegtigheden plaats grepen.
LernaeIsche Hydra (grieksch) , z. Hercule s.
Lesehie (slavisch), kwade boschgeesten, met geitenpooten
en hoornen voorzien , even als de Faunen en _Panen der ouden.
Men geloofde, dat zij hunne ligchamen van den allerminsten omyang tot de verschrikkelijkste grootte konden uitbreiden, en dat
deze grootte geene grenzen had.
Lethe (grieksch), de in de onderwereld of om de Eilanden der
Zaligen vloeijende Stroom der Veryetelheid , waaruit de schimmen dronken, zoo dra zij aan de oevers van dien stroom gekomen waren. Het water had de eigenschap, dat het alle herinnering in de ziel der genen, die er van dronken, verdelgde, zoo dat
alle smarten der aarde waren vergeten, zoo dra daarvan iemand
eenige druppelen op de lipppen nam.
(romeinsch).
Leto (gr_e_sc_),
i k b z.T_atona
i
Leucothda (grieksch), de godin der zee, die aan de schip breukelingen eenen sluijer of gordel toewierp om hen te redden.
Z. I n o.
Levana (grieksch), woordelijk de Ophefster, eene godin,
onder welker invloed de Romeinen de jonggeborene kinderen
plaatsten. De huisvader behoefde niet alle kinderen te erkennen ;
de jonggeborene werd vOOr hem op den grond gelegd, en zoo de
vader hem opnam, was het een teeken, dat hij hem wilde behouden en in zijn huis laten opvoeden. Liet hij het daarentegen op
den grond liggen, dan werd het te vondeling gelegd. Levana nu
kon den vader dwingen om het op te nemen.
Liber (romeinsch), een oud italiaansche god, met Libera,
het vrouwelijke begiusel, de goden van den aanbouw en der bevruchting. Liber was daarom ook een bijnaam van Bacchu s.
Z. ald.
Libertas (romeinsch), de godin der vrijheid, eene lochter van Jupiter en Juno. Zij had te Rome onderscheidene
prachtige tempels en werd dikwijls op munten voorgesteld. Daar
de romeinsche slaven bestendig met ongedekt hoofd moesten loopen, gaf men haar als onderscheidend kenteeken eenen hoed, dien
zij of in de hand, of op het hoofd droeg.
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Libitina (romeinsch), de godin der lijken, eene oud-italiaansche godheid, in wier tempel alles gekocht of gelmurd kon
worden, wat voor eene begrafenis noodig was. Daaronder behoorden ook de bij lijkstaatsien of lijkplegtigheden noodige personen, als wasschers, klaagsters, doodgravers, enz. In dezen
tempel, die in een heilig bosch stond, werd ook dikwijls een afbeddeel des overledenen opgehangen ; men hield er ook de doodenlijst.
Libs (grieksch), de god van den zuidwestenwind, woordelijk
de Druppelaar of regengod , omdat hij vocht aanbragt. Te
Athene werd hij als jongeling afgebeeld, bedekt met eenen ligten

mantel, en verschillende brokken van schepen in de hand. Men
verhaalde namelijk, dat door hem, na den slag van Salamis, de
vvrakken der perzische schepen als zegeteeken op de kusten van
Attica werden geworpen. Bij de Romeinen droeg deze wind den
naam van Africus.
Libussa (slavisch), de jongste dochter van den hertog KrOk,
eene beroemde koningin van Bohemen, bedreven in allerlei tooverkunsten, even als haar vader, en nog meer dan deze, wegens hare
wijze en regtvaardige regering beroemd. Hare zusters heetten
Kascha en Totka ; zij beklom den troo p door het lot, onderscheidde zich door rijkdom , kennis en haar mannelijk karakter,
en huwde met eenen landman , Prschenzischl genaamd , lien zij
op zeer zonderlinge wijze door haar geliefd ros liet opzoeken. Vele
andere vreemde zaken worden van hare langdurige en gezegende
regering verhaald, Toen zij eindelijk het naderen van den dood
voelde, wierp zij, naar het zeggen, hare met edelgesteenten prijkende gouden kroon in de Elbe of den Moldau, en verklaarde daar-
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bij , dat de gelukkige , die de kroon na het uitsterven van haar
geslacht vinden zoude, met zijne nakomelingen ten eeuwigsten
dage over Bohemen zoude heerschen. Toen zij stierf werd zij tot
eene onvergankelijke mumie , en als zoodanig zit Libussa, volgens
het volksverhaal, nog thans op den Wischerad te Praag. Men
schrijft haar de stichting van Praag en de ontdekking van de
bergwerken des lands toe. Zij stierf omstreeks 738.
Libya (grieksch) , de kleindochter van I o en de dochter van
Ep'aphus koning van Egypte. Libye (Afrika) ontleende aan
haar den naam. Met Poseidon (Neptunus) verwekte zij A genor ,
Belus en Lelex , de stamvaders van nieuwe vorstengeslachten.
Lingam (indisch) , het zinnebeeld der voortteling, en dus
der scheppende en voortbrengende kracht der natuur. Voorna melijk wordt Schiva onder dit zinnebeeld vereerd.
Lintworm (noordsch), een fabelachtig monster, dat in de
riddergeschiedenissen eene groote rol speelt. z. Dr a a k.
Linus (grieksch) , een overoude beroemde thracische zanger, de zoon van Apollo en calliope of van eene andere Muze
en leermeester of broeder van Orpheus. Hij overtrof al zijne
voorvaderen en tijdgenooten in de kunst des gezangs ; daar hij
het evenwel waagde met Apollo zelven eenen wedstrijd aan te
gaan, werd hij door den vertoornden god, zijn varier, gedood.
Volgens anderen versloeg hem zijn leerling Hercules, toen deze
in drift opstoof over de voor zijne onhandigheid ontvangen tuchtiging. Z. Hercule s. In alien gevaile stierf hij eenen gewelddadigen dood, waarom dan ook in lateren tijd elk klaaggezang een
linus genaamd werd. De verhalen omtrent hem zijn zoo tegenstrijdig , dat men gedwongen is verscheidene personen van dien
naam aan te nemen.
Lofn of L 6 f fa (noordsch), de godin des huwelijks, die door
haren invloed de verbindtenis der echtgenooten bevordert , bevestigt en onderhoudt.
Lohengrin (bretonsch), de bewaker van den heiligen Graal,
een jonge en schoone held, was gedurende eenigen tijd de echtgenoot van de brabantsche koningsdochter Elsa, die hij, op eene
zwaan rijdende, uit de gevangenschap van eenen boosaardigen
toovenaar gered had. De huwelijksverbindtenis werd echter spoedig verscheurd door de nieuwsgierigheid der princes, daar zij,
tegen hare belofte , bij haren gemaal aandrong, om haar zijne
afkomst te ontdekken.
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(noordsch) , of een der Asen zelven , maar dan een
boosaardige en arglistige, of tech een overoud bovenmenschelijk
wezen, dat slechts leefde om schade en onheil te stichten , en het
kwade beginsel in de noordsche godenleer voorstellende. Hij was
de zoon van den reus Forbaute en het joteuwijf Laufeja of Nal.
Als een overoud bloedverwant van Odin , den koning der goden ,
had hij niet alleen met dezen zijn bleed vermengd en met hem
daarvan broederschap tot in den flood gedronken, maar leefde ook
in den beginne met de edele Asen in de vriendschappelijkste be—
trekking. Deze betrekking werd het eerst verstoord, door dat Loke
bij een gastmaal, dat de zeegod Aegir had doen aanrigten, over alle
goden en godinnen de grofste smaadredenen uitbraakte, en daardoor het geheele feest in verwarring bragt. Door zijne groote geslepenheid en listigheid had hij hun vroeger menige gewigtige dienst
bevvezen ; maar nadat de vrede op dusdanige wijze verbroken was,
zocht hij hun steeds kwaad te doen en bragt hen menigmaal in de
grootste verlegenheid. Zelfs zijne kinderen werden voor de Asen
de voorwerpen van de grootste bezorgdheid. Loke was namelijk
gehuwd met de reuzin Angerbode (angstbode), en ofschoon hij
zeif eene zeer schoone gestalte bezat, verwekte hij bij haar de
afgrijselijkste monsters, namelijk den wolf F e n r i s, de slang
Jor mungand (Illiclgardsslang), en de afschuwelijke reuzin
H e 1, welk drietal op hrtnne eigene namen beschreven is, en waar van zich de Asen niet dan met de grootste moeite, ten miuste tot
op den ondergang der wereld (Ragnarokr), bevrijdden. Ook de
vader , het booze beginsel, moest eindelijk door hen onschadelijk
gemaakt worden. Reeds had hij door zijne arglistige aanslagen den
dondergod Thor in hagchelijke avonturen met den sluwen reus
GejrrOdgewikkeld, en Iduna, de godin der jeugd, te gelijk met hare
den Asen onontbeerlijke appelen, in de magt van den toovenaar
Thiassi gebragt. Teen hij evenwel in zijne boosheid zoo ver gegaan was, van den deed van Balder, den schoonste en hefelijkste
der goden, te veroorzaken, en daardoor de geheele wereld in de
diepste droefheid te storten , besloten de Asen algemeen den
booswicht te straffen. Vruchteloospoogde hij hun te ontkomen, te
vergeefs nam hij de gedaante van eenen zalm aan en verborg hij
zich in een ontzaggelijken waterval der rivier Faranger ; de
Asen vingen hem, in weerwil van zijne list en behendigheid ,
door middel van een net , hetwelk zij op read en ender het
epzigt van Quaser vervaardigd hadden. Het gelukte echter
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eerst bij den derden trek hem vast te houden. Daarop werd hij,
nadat hij gedwongen geworden was zijne eigene gedaante weder aan te 'wilier', ruggelings op drie vooruitstekende rotsklippen gelegd , op de eene met de schouders, op de tweede met de
heupen en op de derde met de beenen ; in dezen staat sloegen de
Asen hem met ketenen aan de rotsen vast , waartoe zij zich van
de darmen zijns zoons Narfi bedienden. Loke had namelijk nog
eene gemalin, Sigyn genaamd, die hem twee zonen , Wali en
Narfi geschonken had; den eerste veranderden de goden thans
in eenen wolf, die terstond zijnen eigenen broeder Narfi verscheurde, en met de ingewanden des gedooden, die terstond ijzeren ketenen werden , bonden zij den boosaardigen vader aan de
rotsspitsen. Daarenboveu hingen zij boven zijn hoofd eene slang,
uit welker muil bestendig een scherp vergift afdruipt. Zijne ge melde gemalin Sigyn staat wel bestendig aan zijne zijne, en vangt
het giftige vocht in eene schaal op; maar daar zij die toch van
tijd tot tijd moet ledigen , kan zij niet beletten, dat niet in dien
tusschentijd een gifdroppel der slang op zijn aangezigt valt ,
hetwelk hem dan de onlijdelijkste smarten veroorzaakt. Loke
kromt zich te vergeefs om zich van zijne banden te ontslaan ; de
geheele wereld siddert en beeft van zijne geweldige, maar vruchtelooze pogingen ; maar de booswicht zal gebonden blijven tot dat
het onvermijdelijke our van den algemeenen ondergang der wereld slaat. Alsdan stroopt hij in zijne wraakzuchtige woede zijne
banden af, vereenigt zich met den wolf Fenris, de reuzenslang
Jormungand en alle zonen der Hel, en neemt deel aan den grooten slag tegen de Asen ; in den strijd dooden Heirndal en Loke
elkander wederzijds. Voor het overige wordt deze god in vele
mythen Loge genaamd en is alsdan niets anders dan eene persoonsvoorstelling van het vuur in zijne verderfelijke rigting,
aardbevingen enz. Als de god des vuurs gold hij voor eenen noon
van den overouden reus Fornjoter,, die de stamvader der door
Odin vroeger verdreven goden was, en was hij gehuwd met de
godin GIOd (gloed), wier kinderen Elsa (kool) en Einmyria (asch)
heetten. — In Noorwegen heet de booze geest thans nog Laake.
Lomus (indisch), het eerste wezen , dat door Brahma geschapen werd ; het leeft veel langer dan zijn schepper zelf, en
wel in den schoot der aarde verborgen, als een vrome kluizenaar,
die zich geheel en al aan de beschouwing van goddelijke Bingen
gewijd heeft.
24
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LOCOS of Lotus (indiscb en egypt.), eene heilige bloem,
van de soort der waterlelien, schoon en prachtig en van eenen
liefelijken geur. Zij werd als eene goddelijke plant aangebeden ,
en de bloem zelve was een zinnebeeld van het heelal. Bij de
Egyptenaren was zij ook het beeld van den Nijl, waaruit zij ontsproot , van de onsterfelijkheid, omdat zij altijd weder met nieuw
leven uit het water opstijgt, en van de eeuwige natuur,, omdat
zij zich altijd op nieuw verjongt. Bij de Indiers rustte de wereldschepper op eene lotosbloem.
Loxias (grieksch), z. Apollo.
Lucifer (romeinsch), en Phosphorus (grieksch), d. i.
Lichtbrenger, volgens HesiOdus een zoon van Astraeus en Eos
(Aurora), en gewoonlijk de morgenster genaamd. Men verstaat
onder hem de planeet Venus, terwijl eene andere mythe verhaalt , dat de godin der liefde haren met Cepgdus verwekten
zoon, eenen schoonen jongeling, in deze ster veranderd heeft.
Wanneer hij des morgens voor de zon o p gaat, beet hij Lucifer of
Phosphorus; wanneer hij echter de avondzon volgde, werd hij
als eerie andere ster beschouwd en Hesp er u s of Vesper (avondster) genaamd. De laatste droeg ook inzonderbeid om zijn zacht,
vriendelijk licht, den naam van de ster der liefde. — Lucifer
wordt daarentegen ook voor eenen boozen geest, den vorst der
dnisternis, gehouden.
Lucina (romeinsch), de lichtgodin of lichtbrengster, inzonderheid de schenkster van bet levenslicht en alzoo de godin der
geboorten. Zij was niet de grieksche Ilithyia zelve, eene dochter
der godenkoningin, maar Juno en Diana werden alleen als Lucina aangeroepen (Juno Lucina en Diana Lucina) en als de
goddelijke pleegmoeders beschouwd, die den post van Ilithyia op
zich hadden genomen. Ook bij de Grieken verwisselde men reeds
de dochter Ilithyia met de moeder en huwelijksgodin Juno.
Ludki of Lud scbi (slavisch), spookachtige huisgeesten
(woordelijk: luidjes), overeenkomende met de kabouters. Z. ald.
Luna (romeinsch) en S e fen e (grieksch), de Ma a ngo din,
eene dochter van den Titan Hyperion en Thia, zijne zuster. De
zonnegod Helios was haar broeder, en het morgenrood Eos
(Aurora) hare zuster. Gebaad in den Oceanus, in wit schitterende k]eederen gehuld, en bet hoofd met eene lichtende stralenkroon omgeven, zweeft zij langs bet hemelgewelf, op eenen met
svhitferende ro ,;sell bespannen wagon gezeten, Later word Selene
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met Diana (Artemis) , somtijds ook met Hecrite geheel ineen
gesmolten , vooral in de fabel van den schoonen Endyinion , tot
welken zij elken nacht op den berg Latmus nederdaalde. Eene
andere mythe verhaalt van haar, dat zij eens door Pan met zijne
bokspooten overvallen werd ; hij had de gestalte van eenen
sneeuwwitten ram aangenomen,en de verschrikte hemelmaagd met
zijne armen omvat. — Voor het overige denken de Romeinen under den naam Lunus ook aan eenen mannelijken maangod, die
in Phrygie vereerd werd.
Lupercus (romeinsch), de Pan der Grieken. Hij had op
den palatijnschen berg een heiligdom , dat in eene grot bestond,
en waariu zijn met een geitenvel omhangen beeld geplaatst was.
Zijn feest heet lup er cal i a en zijne priesters luper c i.
Lyaeus (grieksch), de . bevrijder van zorgen." Z. Bacchu s.
Lycaon (grieksch), een zoon van Pelasgus en de Oceanide
Meliboea, en koning in Arcadie; hij leefde in de koperen eeuw,,
toen de grootste verdorvenheid zich reeds van het menschdom
had meester gemaakt. De mythe schrijft hem eene groote wreedheid toe; hij zou zijn eigen zoon aan Jupiter op het altaar geofferd hebben, maar door den god, uit afschuw daarover, in eenen
wolf veranderd zijn. Ovidius verhaalt daarentegen, dat Jupiter,
om zich zelven van de hemeltergende boosheid des menschengeslachts te over tuigen, op de aarde nederdaalde en in Arcadie kwam.
Alhier werd hij in weerwil van zijne vermomming door het yolk
herkend en vereerd ; slechts Lycaon twijfelde en zette, toen Jupiter hem bezocht , den god, om hem te beproeven, menschenvleesch tot spijze voor. Dadelijk stiet Jupiter in toorn de tafel
om, verbrandde het paleis, versloeg ale vijftig zonen van Lycaon
met den bliksem en veranderde hem zelven in eenen wolf. Slechts
een zijner zonen, Nyctimus, zou volgens sommigen door tusschenkomst van Gaea gered zijn. De berigten omtrent de bijzonderheden wijken zeer van elkander af. Jupiter vond onder tusschen het verbasterde menschengeslacht voor de verdelging
rijp , en hij zond dien grooten vloed , waarvan onder Deucalion
gesproken is. — Lycaonie, een landschap in Klein-Azie, zou van
Lycaon den naam gekregen hebben.
Lycaeus (grieksch) , een bijnaam van Jupiter (Zeus), van
den berg Lycaeus in Arcadie, waarop zich zijn heiligdom beyond.
Niemand mogt dit betreden , en wie er binnen drong stierf binnen bet jaar. Men verhaalt ook, dat noch mensch en, noch dieren
94*
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daarin eene schaduw wierpen. — Lycaeus was ook een bijnaam
van Pan, die op dezen berg zoude geboren zijn, en aldaar evenzeer een heiligdom had.
Lycomedes (grieksch), z. Pyrrhus.
Lycurgus (grieksch Lykourgos), een zoon van Dryas,
koning der Edoniers in Thracie, was vroeger een vriend van
Bacchus, doch verkeerde in diens grimmigen vervolger, zoo dra
hij het verderf bespeurde, dat de uitvinding van den wijn onder
de menschen bragt. Hij roeide daarom in zijn rijk niet alleen
alle wijnstokken uit, maar viel ook den god zelven vijandig aan,
toen hij op zijne togten naar Thracie kwam , vcrjaagde en verstrooide zijn schitterend gevolg , doodle of sleepte de verrukte
Bacchantinnen gevangen voort en maakte aan den fakkeldans ,
alsmede aan de gevangen en het fluitspel der Muzen een einde.
De hardste straf was ondertusschen het loon zijner boosaardige
handelwijze. De naar de zeekust gevlugte Bacchus bragt vooreerst vvaanzinnigheid over den koning, zoo dat deze in zijne razernij zijnen eigen zoon ombragt en zich zelven de beenen afhieuw,
want hij meende, dat hij tegen wijnstokken woedde. Vervolgens
zond Bacchus eene pest in het rijk. Toen het yolk door eene godspraak vernam, dat de plaag zoo lang zou aanhouden, als Lycurgus
leefde, stood het tegen den koning op, sleepte hem naar het pangaeIsche rotsgebergte, en liet hem aldaar door paarden verscheuren.
Lynceus (grieksch), zoon van Aph?ireus en broeder van
Idas , beroemd door de wonderbare scherpte van zijn gezigt,
waarom hij door de Argonauten tot stuurman verkozen werd.
Hij nam merle deel aan de Calydonischejagt. Zijn gezigt was zoo
scherp, dat hij de metalen in den schoot der aarde bemerken en
door boomstammen been zien kon. Over den flood van beide
broeders z. Dioscure n. Van eenen tweeden Lynceus, den zoon
van Aegyptus, z. Hypermnestra.

M.
Ma (indisch en grieksch), de algemeene wereldmoeder,, in
Indic de met Wischnou gehuwde Laksehmi, in Phrygie de oude
Rhea of Cybele, die bij de Romeinen magna mater heette. Z.
M a j a.
Maane of Mani (noordsch), z. Mund ilfar e.
Maankinderen (indisch), z. Waiwaswat a.
Mackdon (grieksch), een zoon van Aesculapius, geneesheer en held voor Troje. Hij plantte het geneeskundige geslacht
door onderscheidene zonen voort en werd na zijnen dood, ten
minste in Messenie, als een groot wonderdoener goddelijk vereerd, even als zijn vader. Z. A esculapiu s.
Machchamae of Maha Majah (indisch), de echtgenoot
van den koning Ssosadani van Magada. Zij werd door Dschakschiamuni, den oppersten god der Tibetanen, voor zijne verschijning in het vleesch gekozen. Z. Buddha. Het rijk Magada,
dat in Middel-Indie gezocht wordt , werd voor bet middelpunt
der wereld gehouden.
Maeander (grieksch), eene rivier in Phrygie, wegens Karen kronkelenden loop en menigvuldige bogten zoo beroemd, dat
haar naam spreekwoordelijk voor alles gebezigd werd, wat zich
door vele krommingen en bogten onderscheidde.
Maenaden (grieksch), z. Bacchus.
1Vragiers (perzisch), ook Magi, eene geleerde, maar zeer
bedriegelijke priesterkaste van medische afkomst. Zij verkreeg
door uitgebreide kundigheden den onbeperktsten invloed op staat
en regering, maar trachtte het yolk in de diepste onwetendheid
te houden , om het des te beter door wonderen te kunnen verrassen en verbazen. Van daar kwam het, dat in lateren tijd, toen.
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de Magiers magt en aanzien verloren hadden, zij voor bloote
goochelaars golden, en de toover- of goochelkunst magie genaamd werd. In de heilige schrift worden zij eenvoudig Chaldeêrs genoemd.
Magni (noordsch), z. T h o r.
Mahabad of M a h a b e 1 i (indisch), de stamvader, of de na
de laatste verwoesting der aarde optredende Noach der Indiers.
Mahadewa (indisch), z. Schiv a.
Maha Jug (indisch), z. J ug.
Maha Majah (indisch), z. Ma chchama e.
Mahaparlo (indisch), de algemeene wereldverwoesting.
Z. Brahma.
Mahisehasur (indisch), woordelijk: b de groote Daemon,"
een gevallen vorst der engelen, die de magtige vorst der Bel en
van alle geesten werd, welke even als hij afgevallen waren, of door
zijne bemiddeling zich nog altijd lot afval laten verleiden. Zelfs
de goede goden vermogen op den dour aan zijne verleidingen
niet onvoorwaardelijk weerstand to bieden.
Maja (indisch), de uit de oorspronkelijke godheid ontsprotene voortbrengster van alle dingen, de groote Wereldmoeder,
anders Bhawani genaamd. Z. Bhawan i. Zij had hare woonplaats in het middelpunt van Tndie. Door den eersten, hoogsten
god werd wel is waar de geheele wereld geschapen, hij was vader en moeder van het geheel; maar het eerst ontstond uit hem de
schepster Maja.., De tweede helft van zijn oorspronkelijk wezen.
maakte zich als het ware van hem los , namelijk, het tot de
voortbrenging noodzakelijke vrouwelijke beginsel, de moeder der
dingen. Uit Naar ontsproot de verhevene indische Trimurti of
Driebenheid, de liefdegod Kamadewa en alles, wat bestaat. De
dichters dachten zich deze scheppende godheid nu eens als eene
schoone vrouw, die in eenen sluijer gehuld is, uit welks vouwen
en schaduwen alle geschapene vvezens zigtbaar worden ; dan eons
als eene rusteloos werkende en het heelal aaneenvoegende spin.
Zoo gold zij dan ook voor de moeder van den hoogsten god, die
in het zuiden Buddha, in bet noorden Dschakschiamuni en in
het oosten Fo genoemd wordt. Naar het westen schijnt zij, bij
de Phoeniciers en Grieken , onder den naam van de moeder der
goden, Cybele, doorgedrongen to zijn, gelijk de naam Ma duet
vermoeden. — Van deze geheel versehillend is de grieksche
Itigia, de ondste dochter van Atlas, of do oudste der zeven
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Plejaden, en eene geliefde van Zeus (Jupiter). Z. Mercurius
en vergelijk M a.
Malachbelus (syrisch), de god der Haan. Z. Aglib C. 1 u s.
Mandar (indisch), de groote berg, waarvan de goden zich
bedienden om de Amrita , den drank der onsterfelijkheid, te bereiden. Zij wierpen namelijk den Mandar in de melkzee (Tirupalcodeb, wonden de slang der eeuwigheid Addisseschen in
plaats van een touw daar omheen, en riepen den luchtgod Baali,
die de gestalte van eenen aap had, te hulp, om den berg door hem.
bestendig in eenen kring te laten ronddraaijen. Behalve de gewenschte drank, die door het draaijen en klotsen ontstond, ontsproten te gelijker tijd uit de golven der melkzee verscheidene
andere wonderdingen, namelijk : de zegenrijke godenkoe Kamdezva, het kostbare edelgesteente Kostroloh, dat Wrschnou voor
zijn borstversiersel verkoos, en vhf boomen, versierd met de
vruchten des zegens en des overvloeds.
Manes (romeinsch), de goede geesten der afgestorvenen, die
als beschermgoden aangebeden en door lijkoffers geeerd werden.
In plaats van altaren wijdde men hun grafheuvels, waarop men
bloemen, kransen en andere sieraden legde, alsmede schaduwrijke
boomen en andere gedenkteekenen. De Romeinen vereerden ook
eene Mania, de moeder der Manes en Lrtres, die men in de oudste tijden door bloedige kinderoffers op de kruiswegen poogde te
bevredigen, daar men haar voor eene vreesehjke onderaardsche
godin hield, die onheil over de menschen bragt. In lateren tijd,
toen die offers afgeschaft werden, hing men bij de kruiswegfeesten
met hetzelfde doel haar afbeeldsel voor de deuren der huizen.
Nog later werd Mania een spooksel, waarmede men de kinderen
bedreigde. Z. La r e
Manto (grieksch), de dochter van den blinden ziener Teresias uit Thebe en zelve profetes, werd bij de verovering der stad
door de Epigonen gevangen getnaakt en aan Apollo te Delphi
gewijd. Deze zond haar weder naar Klein-Azie, waar zij moeder
werd van den ziener Mopsus en aan Apollo, nabij Colophon, een
heiligdom en een orakel stichtte.
Marina (slavisch), eene poolsche tooveres van groote schoonheid, die tot het christendom overging om den beroemden poolschen held Dobruna tot gemaal te kunnen verkrijgen.
Maris (japansch), de krijgsgod, een zeer strvIlustig wezen,
met vele amen, dat op can zeer woest wild zwijn rijdt.
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Mars (romeinsch) en Ares (grieksch) , de god des oorlogs
en van het krijgsgewoel, was de zoon van Zeus (Jupiter) en
Hera (Juno), en een der twaalfgroote goden, Bij de Grieken,
gelijk wij nit Homerus zien, was hij over het algemeen de noodlottige aanstoker van den bloedigen krijg, een moordzuchtige krijger, die het hoogste genot in wapengekletter en bloedbaden vindt,
zich met vreugde in de vijandelijke rijen stort, en over het vallen
der verslagenen, het doodsgerogchel der stervenden, en bij het
aanschouvi en van het met lijken bedekte slagveld juicht. Zijne
woestheid snaakt hem zelfs bij de onsterfelijke goden , vooral bij
Athens (Minerva), gehaat. Alli anneer hij zijne schitterende wapenrusting aanlegt, voeren hem zijne beide zonen Deimos en Phobos
(afgrijzen en schrik) den gouden strijdwagen toe; zij vergezellen
steeds hunnen vader, term iil de tweedragt zaaijende Eris, die
door Humerus de eigene zuster en vriendin van den mannenverdelgenden Ares genoemd wordt, den wagen van den moordenden god vooruit snelt. Ook Enyo, de stedenverwoestster, naar
welke hij zelf ook Enyalios genoemd wordt, is bestendig aan zijne
zijde. In den trojaanschen oorlog nam hij persoonlijk deel in den
strijd tegen de Grieken, terw'ijl de IN ijze en bedachtzame krijgsgodin Minerva zich in de gelederen der laatsten geschaard had ;
wider haren bijstand werd hij door
den held Diomedes gewond, hetwelk
hem zulk eene smart veroorzaakte ,
dat hij brullend, alsof tien duizend
mannen schreeuwden, in wolken gehuld naar den Olympus terugsnelde,
aan Zeus de ontvangene wond toonde, en zich over Pallas Athene beklaagde , die hem overal den voet
)\ -- dvvars zette. — Op eenen anderen
) tijd wierp Minerva zelve hem met
eenen zwaren steen ter aarde , zoo
dat hij under wapengekletter op den
grond viel en met zijn geweldig hgchaam zeven hoeven lands bedekte.
Met Hercules geraakte hij tweemaal
handgemeen, zonder hem te kunnen
overwinnen, en de reuzenzonen van
=2,-_-_,------- Mucus, de Aloiden Otos en E phial-
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tes, overmanden den woesten god, hoeiden hem en hielden hem
dertien maanden lang gevangen, tot dat Hermes (Mercurius)
hem door list wilt te bevrijden. Wij zien dos, dat het geluk hem
niet te alien tijde ter zijde stond; evenwel heette hij te regt de
vader der overwinning en werd hij ook voorgesteld met eenen
olijftak in de eene, en het beeld van Victoria in de andere hand,
om hem als Vredehrenger aan to duiden ; want van hem moest
de beslissing in den oorlog komen. — — Ofschoon Mars nu de
wildste en ontembaarste van alle olympische goden, wegens zijne
ruwheid en aanmatiging zelfs door Jupiter gehaat, en de veroorzaker van dood, pest, jammer en allerlei onheilen, ja, zelfs de beschermgod van den arglistigen en verraderlijken
sluipmoord was, verhieven hem de Grieken desniettegenstaande tot den
geliefde der bekoorlijke
Aphrodite (Venus) , om
als het ware de sombere
trekken van zijn beeld
door eenigeliefelijke trekken te verzachten. De
hiernevens afgebeelde
groep bevindt zich op het
Capitool to Rome. Bekend is nit de Odyssea de
mythe, dat beiden eons
door den kreupelen Hephaestos (Vulcanus), den
regtmatigen gemaal van
de godinder liefde, overvallen, in eon kunstrijk
net listig gevangen en
aan de bespotting van al
de goden prijs gegeven
■■ iiiiilii ■■111IllIq't2
werden. De beroemdste
sprnit van doze heimelijke vereeniging was de naderhand
met Cadmus gehuwde Harmonia, de goddelijke eendtagt; gelijk doze het lieftallige karakter der moeder bezat , zoo hadden
de boven vermelde zonen Deitnos en Phobos, die men nit de-
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zelfde verbindteuis doet voortspruiten, de geaardheid van hunnen varier. Ook Eros (Amor) en Anteros zouden can dit
ouderpaar hunnen oorsprong ontleend hebben. Volgens de
meeste opgaven bezat Mars geene regtmatige geirialin, loch hij
verwekte bij andere vrouwen eene menigte kinderen, uitstekeude
heldenzonen en dochters ; zelfs de door Cadmus gedoode draak
stamde van hem en de boeotische bronnymph Tzlphosa af. —
In de zangen na den tijd van Homerus komt Mars onder eene
zachtere gedaante voor ; hij is alsdan de wreker der onschuld, de
beschermer der regtvaardigen , de helper der stervelingen en de
schenker eerier krachtige jeugd Daarentegen is hij steeds bij de
treurspeldichters de god van alle onheil, van besmettelijke ziekten en misgewas Nog latere schrijvers doers hem aan den strijd
der Giganten deel nemen, en hij nam, toen de goden in den strijd
met Typhon naar Egypte vlugtten, de gedaante van eenen visch
aan, 010 verborgen te blijven. Daar Mars de god des bloeds
en van den sluipmoord was, werd ook het atheensche bloedgerigt
gehouden op den heuvel van Mars , of Ar ei o s P ago s (Areopligus). Hij self was echter de eerste gevveest, die op dezen heuvel
door de onsterfelijke goden tot rekenschap geroepen werd, daar
ook hij zich aan de vastgestelde orde en wet moest onderwerpen.
Halirrhothios namelijk, de soon van Poseidon (Neptunus), legde
lagen aan Alcippe , de dochter van Mars en Ayraulos. Mars
overviel en doodde hem, toen hij op het punt was om de maagd
te overvveldigen, en toen nu Poseidon den moordenaar voor de
regtbank der goden daagde, spraken dezen hem van alle schuld
vrij. -- Over het gebeel bewees men in Griekenland aan Mars
minder eer dan aan andere goden, ofschoon hij bier en daar ternpels , altaren en standbeelden had. Slechts in Thebe en in het
door woeste volksstammen bewoonde Thracie zag hij zich niet op
den achtergrond geschoven ; het laatste land was daarom zijn
lievelingsverblijf, de rivieren dozes lands, de Hebrus , Tmolus
en Strymon golden voor zijne zonen, en bloedige menschenoffers,
die men hem aldaar bragt, scheuen met het bloeddorstige karakter van den strijdgod, ten minste in de ruwere tijden,volmaakt
overeen te stemmen. In Scythie, waar hij onder het zinnebeeld
van een zwaard vereerd werd, offerde men hem paarden en menschen, en wel den honderdsten man der Bevan` even. — In Rome
genoot editor de krijgsgod veel hoogere eer, dan onder de Grieken, en wel om seer gewigtige redenen.
oudere bewoners van
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Italie vereerden Mars, die bij hen ,lfamers, Ma yors en Marspater heette, als den oppersten god der magt en der sterkte in
het algemeen, of ten minste als een der groote natuurgoden met
eenen uitgebreiden werkkring. Toen later zijn invloed tot op het
gebied des oorlogs beperkt werd, werd zijn aanzien niet in het
minst verminderd. Want Mars geldt voor den varier van Romulus en Remus, de beide stichters van Rome en de stamvadcrs
des romeinschen y olks, wier moeder, de vestaalsche maagd Rhea
Sylvia en dochter van koning Nmnitor,, in het geheim omgang
met den god gehad had en naderhand beide tweelingen ter wereld bragt. De krijgsgod zelf kreeg den naam van Quirinus ,
speerzwaaijer. De Romeinen beschouwden hem als den beschermer hunner wapenen , van vvien de overwinning en de uitbreiding des rijks afhingen; hij had dan ook in Rome verschillende tempels; in de maand maart waren hem bijzondere feestdagen gewijd,
en met deze maand, die naar hem den naam draagt, begon bij
de Romeinen het jaar. Dat men zich de gestalte van dozen
god niet leelijk voorstelde, laat zich reeds uit den gemelden minnehandel met Venus opmaken. Daar nu de Griekeu de woestheden van den krijg steeds minder beminden, en Mars bij hen dus
langzamerhand een steeds zachter karakter verkreeg, legde de
naar ware schoonheid strevende beeldende kunst er zich op toe,
om het ideaal van Mars in zachtere vormen nit to drukken, in
tege-nstelling met de harde schilderingen
der dichters , die zich meer mogten veroorloven, omdat zij niet regtstreeks voor
het oog schilderden. De beeldhouwers gavel] hem eene jeugdige, slechts nu en dan
gebaarde gestalte. Evenwel is hij, wat de
voorstelling van zijn karakter aangaat, gelijk de mytholoog Hirt zegt, van de andere
baardelooze goden , Apollo, Bacchus en
iliercurius, zeer verschillend. Zijn aangezigt heeft iets gedrongens en vols; het voorhoofd is breed, welft zich niet holder naar
do zijden of, maar is meer in het midden
tusschen de wenkbraauwen zamengedron gen. Do hens is breed, de mond klcin, de
lippen vol ; de oogeu liggen diep, cn de blik
is niet open en vrij. !let hoofdliaar is digt,
LILL
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maar kort, zoo dat Beene lokken roudom den gespierden hals afh angen. Aan de wangen is een ligt gekrulde bakkebaard. Het gelaat
verkondigt meer dan ern st : het heeft iets sombers, vermetels, dreigends, Zijn ligchaamsbouw is gedrongen, met breede Borst, krachtvoile amen en schouders ; de beenen zijn in verhouding tot het ligchaam slank. Met sterkte vereenigt hij snelheid en vlugheid. Zelfs
de stand, het linker been een weinig voorwaarts, terwijl hij op het
regter been rust, heeft iets eigenaardigs, dat men slechts bij hem
opmerkt, en w aardoor zeer juist zijn zelfgevoel van waardigheid
a a ngeduid wordt. Kortom, het gelaat, de ligcbaamsbouw, d e stand,
all es kondigt in hem het ideaal van eenen sterken, snellen, ligt prikkelbaren en stoutmoedigen krijgsman aan. Van daar dat men ook
thans nog van eene mar ti alisc he gestalte spreekt, om de gesehiktheid voor den krijg met een enkelwoord uit tedrukken, Behalve de planeet Mars waren aan dezen god onderscheidene dieren,
de wolf, het paard, welk laatste de Romeinen hem offerden, als ook
de haan gewijd. De reden daarvan was waarschijnlijk, dat Mars,
volgens de mythe, eenen zijner dienaars, Alectr‘yon, tot straf in
dezen vogel veranderde. Deze was namelijk door zijnen beer, toen
hij de godin Venus bezocht , als wachter aan de deur geplaatst,
maar middelerwijl ingeslapen, zoo dat de ijverzuchtige Vulcanus,
door den verraderlijken zonnegod onderrigt, gelegenheid vond,
om bet onbezorgde liefdepaar op bovenvermelde wijze te betrappen .
MarSSTas (grieksch), volgens eenigen een Sater, naar anderen een zoon van Olympus of Oeligros, van afkomst een phrygier en vermaard door den treurigen flood, dien hem zijne groote
tedrevenheid in de toonkunst bereidde. Toen namelijk Athena
(Minerva) de door haar uitgevonden fluit weggeworpen had, omdat deze hij het spelen de gelaatstrekken misvormde, en de sterkste vervloeking over den vinder had uitgesproken, vond Marsyas
tot zijn ongeluk de fluit en bragt het door aanhoudende oefening
op dit instrument weldra zoo ver,, dat hij de vermetelheid had
om Apollo zelven, den god der harmonic, tot eenen wedstrijd uit
to dagen. De beide mededingers kwamen overeen, om de Muzen
tot scheidsregters in te roepen. Aanvankelijk schenen inderdaad
de sterkere toonen der limit den zachteren klank van Apollo's Tier te
overtreffen, zoo dat de Muzen reeds overhelden, om den sterveling den prijs toe te wijzen. Toen keerde Apollo zijn instrument
nun, ontlokte bet de liefelijkste toonen en begeleulde die bovendien
nog door zijn goddelijk gezang. Pit kon Marsyas hem met de fluit
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niet nadoen, en hij werd, in weerwil van al zijne tegenwerpingen,
overwonnen verklaard. De trotsche god strafte hem op vreeselijke wijze, want hij hing den vermetele aan eenen boom op en
vilde hem levend.
Matsyavatara (indisch),de verligehamelij king van Wischnou in eenen visch, die de
Maja-viseb beet. Zij had
plaats om de volgende
reden. De schepperBrahma was, na den afloop
eener groote tijdruimte,
ter rust gegaan , rniddelerwijlverhief de daemon
van het booze, of de afvallige menschengeest, zijn
verschrikkelijk hoofd.Hij
nam de gestalte aan van
een ontzaggelijken reus,
genaamd Hagagriwa, en
ontstal aan den ingesluimerde de vier Veda's of
heilige boeken, waarin de
wetten der wereld door
Brahma waren opgeteekend. Om deze boeken geheel te vernietigen, slokte het monster ze in, en stortte zich daarop in zee.
De menschheid , thans van wetten verstoken, verzonk dien ten
gevolge in den pool der snoodste ondeugden, en werd daarop, op
weinige vromen na, door eenen zondvloed v an de aarde verdelgd.
De behouder Wischnou Wilde nu het nieuwe menschdom voor de
heerschappij van het kwade beschutten, veranderde zich in eenen
gehoornden visch en vervolgde den roover Hagagriwa tot op den
bodem der zee. Zoo dra hij hem ingehaald had, scheurde hij den
buik van den reus op, en haalde het eerste, tweede en derde wetbock gelukkig uit diens maag, maar het vierde was niet te redden ; het was reeds in de maag verteerd en ontbreekt alzoo tot
op den huidigen dag.
Mayors (romeinsch) , z. NI a r s.
Medea (grieksch Medeia), de schoone dochter des konings
Aeetes van Colchis en van de Oceanide Idyia of van flecrzte, de
zuster van Circe en Absyrtus , was cone der beruchtste toove-
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ressen der oudheid en behoorde tot de colchische tooverfamilie,
die van Helios afstamde. Hoe zij door hare kunstenarijen Jason
hielp om het Gulden Ylies aan haren vader te ontrooven, met
hem ontvlugtte, haren broeder Absyrtus op de vlugt doodle en
in stukken sneed, om daardoor haren vervolgenden vader op te
honden, en zij vervolgens de gemalin des overwinnaars werd, is
op Argonauten en Jason verhaald. Zij ondersteunde hierop
haren gemaal bij zijnen wraaktogttegen den troonroover Pelias,
die ondertusschen de ouders van Jason vermoord had, in de
meening , dat de Argonanten wel Dimmer zouden terugkeeren,
daar zij zoo lang uitgebleven waren, en het gerucht verspreid
was, dat de holden gezamentlijk in de Zwarte zee waren verdronken. Toen dezen nu de hoofdstad Jolcus belegerden , besloot
Medea den tiran op de eene of andere wijze om te brengen. Toegerust met eene menigte toovermiddelen, en verkleed en vermomd
als eene oude vrouw,, begaf zij zich onder eenig gezocht voorwendsel in de stad, wist bij den koning toegang te verkrijgen,
zijn vertrouwen te winnen en hem over te haren zich te laten
verjongen. Ten bewijze, dat zij dit kon, trad zij een oogenblik
ter zijde, nam door hare tooverkunst eene andere gedaante aan,
en verscheen weder plotseling voor den grijzen vorst in vollen
bloei der jeugd en verblindende sehoonheid. 1)aar Pelias door
dit schitterend bewijs geheel overtuigd werd, beval hij aan zijne
dochters met zijn ligchaam alles te doers, wat Medea haar zou
voorschrijven. Deze gelastte haar nu, den koning in den slaap
te dooden, hem in stukken te snijden, en vervolgens te koken.
Eenc tweede proef harer bekwaamheid ontnam aan de dochters
het wantrouwen, dat bij zulk een afsehuwelijk bevel in de kinderharten ontwaakt was. Zij sneed namelijk eenen ouden ram in
stukken, en bragt nit den ketel, waarin dezen gekookt werden,
door begoocheling de gedaante van een jong lam te voorschijn.
Slechts de lieftallige Alcestis, die haren vader te teeder beminde,
om hem aan zulk eene gevaarlijke proef bloot te stellen , weigerde halsstarrig alle deelneming aan de afschuwelijke tooverij. De Brie andere dochters, Pelopéa en thppothb'e,
misleid door de voor hare oogen geschiede wonderen, sloegende
hand aan het grijze hoofd haars vaders ; zij overvielen hem in
den nacht, doodden hem, sneden hem in stukken, en toen die nu
in eenen ketel op het vuur gezet waren , klorn Medea op het
hoogste dak van het paleis, ow, zoo als zij voorgaf, ter voltooi-
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jing des tooverwerks gebeden tot de maangodin te rigten ; de
argelooze koningsdochters vergezelden haar op haar verlangen
met brandende fakkels. Het schijnsel der vlarnmen van de tinne
van het paleis in den donkeren nacht was ondertusschen het met
de Argonauten afgesproken teeken, dat het listige voornemen der
boosaardige tooveres gelukt was. Jason bestormde terstond de
muren en drong in de stad. De onschuldige, zoo schandelijk be drogene dochters van Pelias ondergingen Beene andere straf;
Jason huwde haar kort daarop nit, doch moest, om onbekende
redenen, den troon van Jolcus aan Acastus, den zoon van Pelias,
afstaan, en zelf met Medea naar Corinthe vlugten. — Tien jaren
lang leefde hij aldaar met de wreedaardige vrouw in den gelukkigsten echt, die met drie zonen : Thessc'ilus, Akinienes en Tisander geheeten, gezegend werd. Toen echter begonnen de bekoorlijkheden van Medea langzamerhand te verdwijnen, en Jason
begon het oor te leenen aan het gemompel in de stad, dat zijne
vrouw voor eerie vreemde toovenares en gifmengster schold, die
niet verdiende aan de zijde van zulk eenen schoonen en dapperen
held te prijken. Te gelijker tijd zag hij de jongste dochter van
den koning Creon van Egypte, Creusa of Glance geheeten.
Vruchteloos herinnerde Medea haren gemaal zijne heilige eeden,
hunne wederzijdsche liefde en al de diensten, die zij hem bewezen
had ; de ondankbare verstiet haar en verkreeg van koning Creon
diens dochter ten huwelijk. De bruiloft werd bepaald en de banvloek over de verstootene uitgesproken, die de hevigste bedreigingen had uitgebraakt. In dezen droevigen toestand nara Medea,
om zich ten minste te wreken, hare toe v lugt tot de toovermiddelen, die order haar bereik waren. Zij nam den schijn aan, alsof
zij in de veroutschuldigingen van haren gemaal berustte, die zijn
gedrag eenen glimp wilde geven , door voor te werden, dat hij
zich alleenlijk aan het koninklijke huis wilde verbinden, om des
te hater zijne zonen te kunnen verzorgen Gebruik makende van
de weinige oogenblikken, die zij nog in de stad mogt vertoeven,
vervaardigde zij een kostbaar gewaad en acne gouden kroon, die
zij door hare zonen als een bruidsgesehenk aan hare mededingster brengen liet. Naauwelijks had deze zich op den bruiloftsdag
met de verraderlijke geschenken getooid , of zij veranderden in
een onuitblusschelijk vuur, waardoor de braid, Creon en zijne
familie , te gelijk met het paleis verteerd werden. Jason redde
zich u el uit den vreeselijken brand, niaar doodle melt, volgens
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de eene my the, uit wanhoop, volgens de andere verloor hij op
andere wijze het leven Z. J ason. Zoo dra Medea zag, dat
hare gruwelijke list gelukt was ,
voltooide zij hare voorbeeldelooze
wraak , door hare eigene zonen
wreedaardig om to brengen. Toen
ontvlugtte zij, op eenen draak
door de lucht vliegende, uit Corinthe , lien zij van Helios gekregen had. Zij begaf zich naar
Athene tot koning Aegeus, bij
wien zij eenen zoon Medos kreeg.
Ook deze stad moest zij ontvlugten, toen men ontdekte, dat zij
Theseus lagen legde ; zij begaf
zich met haren zoon Medos naar
Aria, welks bewoners van nu of
aan Meders genoemd werden.
Eindelijk werd zij onsterfelijk ,
ontving goddelijke veneering, en
werd in de Elyzeesche velden de
gemalin van Achilles. Euripides
schildert in zijn treurspel »Medea" den ongelukkigen uitslag
van haren echt.
Medusa (grieksch), de nicest bekende der drie Gorgonen ,
wier hoofd naar eene romeinsche munt
nevens is afgebeeld Zij was sterfelijk; dearom kon zij door Perseus gedood warden
door een slag, door welken hij het vreeselijke
hoofd van den romp scheidde. Z. Gorg or
nen en Perseus.
-Megaera (grieksch), z. Furl en.
Melampus (grieksch), een beroemd waarzegger, de zoon
van Amythaon, de broeder van Bias en gemaal van Iphianassa.
Ook als geneesheer was hij buitengewoon beroemd en hij was,
Haar het zeggen, de stichter van de bacchusdienst in Griekenland.
De mythe verhaalt, dat een paar slangen, die hij opgekweekt had,
hem eens gedurende den slaap naderden en hem de ooren lekten,
hetwelk tot uitwerking had, dat hij later de taal der dieren ver-

Melanippe.--Meleager.

385

stond en met hunne hulp toekomende dingen kon voorzeggen.
Anderen schrijven zijne groote wijsheid toe aan een gesprek, dat
hij met Apollo zelven had gehouden. Toen zijn broeder Bias met
Pero , de wonderschoone dochter van Neleus , koning van Pylos , huwen wilde , en hij die alleen tot gemalin kon verkrijgen ,
op voorwaarde , dat hij zijnen schoonvader de runderkudden van
Iphicles zou verschaffen , beproefde Melampus deze moeijelijke
taak voor zijnen broeder op zich te netnen, ofschoon hij wist, dat
hij daarin niet slagen zou. De ziener geraakte, zoo als hij vooruit gezien had, in gevangenschap , maar evenzeer had hij verklaard , dat hij na een jaar de kudden zoude medebrengen. Bit
geschiedde dan ook. In de gevangenis hoorde hij van de in de balken knageude houtwormen , dat het houtwerk r eeds zoo verteerd
was, dat het huis weldra moest instorteu. Dadelijk liet hij Iphicles daarvan keunis geven , met verzoek om in een ander gebouw
overgebragt te worden. Naauwelijks was dit geschied , of het
huis stortte in. Iphicles zag daaruit de profetisehe gave van Melampus, liet hem bij zich komen , en toen nu de ziener hem eenige
middelen aan de hand gedaan bad, waardoor hij van zijne kinderloosheid genezen weed, schonk Iphicles hem de vrijheid en
de runderkudden, waardoor Bias de schoone Pero verkreeg. Hierop huwde Melampus de dochter van Proetos, koning van Argos,
en verkreeg een derde deel van het koningrijk tot bruidschat.
Melanippe (grieksch), de dochter van Aeolus II of Desmontes, en moeder van BoeOtus en Aeolus III. Z. B o edt us.
Eene andere M elanippe was de dochter van Chiron, en vlugtte,
bij Aeolus zwanger zijnde, in het gebergte Pelion. Hier bad zij
de goden , ten einde in haren toestand door Chiron, die haar
zoeht, niet herkend te worden, om haar in een paardte veranderen. Artemis (Diana) verhoorde hare belle, en plaatste haar in
die gedaante onder de sterren. — Eene derde Ilfelanippe , koningin der Amazonen en zuster van Hippolyte , wend door Hercules, in zijnen strijd met die dappere vrouwen, wederom vrijgelaten.
Meleager (grieksch), de zoon van Mars (Ares) en de
met den koning Oeneus gehuwde Althaea , beroemd als overwinnaar van het calydonische zwijn en zijnen treurigen dood.
Toen de jonggeborene zeven dagen oud was, traden plotseling
de drie Moeren (Parcen of schikgodinnen) voor het kraambed
der moeder, om haar het lot van het kind aan te kondigen. Clotho
25
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sehonk hem bij deze gelegenheid deugd en edelmoedigheid , Laen dapperheid ; Atropos eindelijk voegde er bij,
dat de knaap zoo lang leven zoude , als een brandhout , dat op
den haard vlamde, nog niet geheel verteerd zoo zijn. Oogenblikkelijk sprong de moeder op, rukte het kostbare hout uit de
vlammen, bluschte het nit en borg het zorgvuldig weg. Meleager
wies tot den schoonsten en heerlijksten held op. Reeds vroeg earn
hij deel aan den beroemden togt der Argonauten. Grooteren roem
verwierf hij zich echter, gelijk onder Calydonische Z vv ij n
verhaald is, door het dooden van genoemd monster, dat de velden van Calydon , waar Oeneus koning was, verwoestte. De
vreugde ondertusschen , die de moeder over haren heldenzoon
ondervond, duurde slechts korten tijd. Meleager had den jagtprijs , die hem zelven toegekend was , aan de schoone en stoutmoedige Atalante afgestaan , om de liefde der hooghartige maagd
te winners, die trouwens eene belooning verdiend had, daar het
gejaagde Bier het eerst door haar gewond was. Maar verscheidene jagtgenooten maakten merle aanspraak op den behaalden
prijs, waaruit een strijd ontstond, waarin Meleager de broeders
zijner moeder doodle. Z.
A talant e. Naauwelijks
vernam Althaea, dat haar
zoon hare broeders verslagen had, of zij geraakte in
den hoogsten toorn en in
hare blinde woede haalde
zij het tot hiertoe zorgvuldig bewaarde bout te voorschijn, waaraan het leven
haars zoons hing en wierp
het in de vlammen. Terstond stierf Meleager, terwij1 hij onder de versehrikkelijkste smarten langzaam
verbrandde, en eindelijk
den geest gaf. Door de
vreeselijkste wroeging en
berouw over hare overijling aangegrepen, hing
11 1, 1 11 11 111i11 111 H 111 11 01 i1 11 11
de moeder zich in wanhoop
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op. Door de kanstenaars wordt Meleager, gelijk hiernevens ,
voorgesteld als een slank, krachtig jongeling met breede borst ,
gelokt haar, en eenen mantel, dien hij naar de wijze der jagers
en Aetoliers teruggeslagen en min den regter arm gewikkeld heeft.
Zijn hond en het schitterende zegeteeken , de kop van het zwijn ,
zijn aan zijne voeten.
Melicertes (grieksch), z. In o.
Melkarth (phoenicisch) , de koning des hemels , een magtig god, die het meest en schitterendst te Tyrus , maar ook in
alle opvolgende volkplantingen , naast Baal, door de ontzaggelijkste tempelgebouwen en de rijkste geschenken vereerd werd.
Ook vele menschenoffers bloedden op zijne altaren. Men vermoedt , dat hij voor den tyrischen Hercules gold.
Melpomene (grieksch) , ))de zingende," eene der M uzen,
volgeus haren naam die des gezangs in het algemeen , vooral de
beschermster der tra9ische dichtkunst. Zij werd afgebeeld als
gesluijerd , in de linkerhand het ernstige masker van het treurspel dragende, met de regter op eene
knods steunende,en de voeten met hooge cothurnen geschoeid. Hare bediening bestQnd daarin, dat zij, in tegenstelling met den schertsenden moedwil der dartele Thalia, de harten
door ernstige en tragische toonen in
eene plegtige stemming wrist te brengen .
Memnon (grieksch-egypt.), een
zoon van E os of Aurora , beroemd
door het voor hem geplaatste stand-,
beeld, de zoogenaamde M emn o n sz uil, eene colossale figuur van steen
in zittende houding. Van dit gedenkteeken verhaalden de Grieken namelijk de merkwaardigheid, dat het bij
------het........0
opgaan der zon eenen welluidenden toon deed hooren, terwijl zij dit
wonder daardoor verklaarden , dat Memnon elken morgen aan
zijne moeder eenen weemoedigen groet bragt. Het beeld is nog
heden op den linker nijloever,, in de nabijheid van het egyptische
Thebe te zien ; men vindt er zelfs twee van die soort, die door
25 *
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hunne buitengewone hoogte reeds van zeer verre zigtbaar zijn,
en werkelijk eenen klank doers
hooren , hetwelk aan niets anders is toe to sehrijven , dan
aan de snelle ongelijkmatige
verhitting der deeltjes van den
steen door de zon, en de herstelling van het evenwigt der
temperatuur Genoemde bijzonderheid heeft tot vele fabelen aanleiding gegeven. Memnon was volgens de mythe een
koning van Aethiopie , of ook
een vorst van Suza in Perzie,
die ten tijde van den trojaanschen oorlog leefde , en in den
strijd v66r de belegerde stall,
na zeer vele bewijzen van
dapperheid, door de hand van
Achilles viel. Zijn varier Tithonus, de brooder van koning
PrzInnus , zond hem na den
dood van den dapperen Hoc—
tor, aan het hoofd van een magtig leper, tot hulp van zijnen
oom, dock hij vond er den dood,
en een hoog grafteeken , aan
de oevers van den Asopus opgerigt , verkreeg op de noord—
L:
,ifilling kust van Azie den naam van
Fr
dozen heldenmoedigen jongeling. Homerus in de Odyssea
vermeldt inderdaad eenen held van dezen naam en prijst hem als
den schoonste der mannen ; de geschiedenis noemt Suza de m emnonische stad, de koningsburg aldaar droeg den naam van
Memnonium en de mythe voegt er bij , dat Aurora het lijk
door de lucht naar Suza ontvoerd en aldaar plegtig begraven heeft.
Bij de verbranding van het lijk zouden ook vogels, de zoogenaamde
Memnonsvogels , uit de asch opgerezen, en jaarlijks op zijn graf
teruggekeerd zijn, en met elkander kampende aldaar als het ware
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lijkspelen te zijner eere gevierd hebben. Ook op andere plaatsen
in Azie, en vooral in zijn vaderland Egypte, vond men in verschillende oorden steden en gedenkteekenen , die Memno n i en
heetten, en die men voor zijn graf uitgaf. Men vermoedt evenwel, dat deze Memnon der Grieken met den egyptischen koning
Amenophis den tweede verwisseld is, daar deze den bijnaam M eiamoon , de door Amoco (Ammon) geliefde, voerde. De beide reusachtige Memnonsbeelden te Thebe zouden dezen koning en Ramses of Sesostris den groote voorstellen. De franschman Letronne
heeft in een bijzonder geschrift, oLa statue vocale de Memnon"
alles , wat de gedenkteekenen van dezen held aangaat, grondig
on derzocht.
Mendes (egyptisch) , eene der oudste en aanzienlijkste god.heden van oud Egypte, eene voortbrengende -natuurgodheid , vergeleken met den veel jongeren griekschen Pan en als deze van
bokspooten en eenen geitenkop voorzien. Oorspronkelijk was hij
niets anders dan de vergode geit, die men later als sterrebeeld
in den dierenriem plaatste ; natuurlijk was de geit hem dan ook
heilig. Hij werd vooral te Mendes in Middel- en te Chemmis
in Opper- Egypte vereerd , en zijne dienst ging met de afschuwelijkste ongebondenheid en gruwelen gepaard. Volgens Herodotus
was Mendes de eerste en oudste der acht groote goden, die tot de
eerste rij van het godenstelsel der Egyptenaren behoorden.
Menelaus (grieksch), z. A g am e mno n en H e Fen a.
Menippe (grieksch) , dochter van Orion; zij leefde met
hare zuster Metioche van Minerva (Pallas Ath-ene) de kunst van
weven en werden door Aphrodite (Venus) met schoonheid begaafd. Toen bij eene pest in Aonie de godspraak van Apollo te
Gortyne twee maagden tot zoenoffer verlangde, wijdden zij zich
vrijwillig aan den dood. Proserpina en Pluto veranderden haar
danrom in konieten.
Menou (indisch), eigentlijk M an o u, een zoon van den
zonnegod, leefde ten tijde van de groote, in de eerste Purana geschilderde overstrooming. Hij werd daarop de stamvader van het
nieuwe menschelijke geslacht en was de vervaardiger van het
oudste wetboek der Indiers. Men verstaat daarenboven door
Menou een deer onmetelijke tijdvakken , bij welker bepaling de
met getallen milde Indiers op eenige millioenen jaren zoo naauwkeurig niet ziea , gelijk onder J ug gemeld is.
Mentor (grieksch) , een zoo', van Alcimos en vertrouwd
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vriend van Ulysses (Odysseus); de laatste droeg hem bij zijn
vertrek naar Troje gedurende zijne afwezigheid het opzigt over
zijn huis en de opvoeding van zijnen jongen zoon Teleazchus op.
Toen Telemachus later op reis ging naar Pylos om berigten van
zijnen uitblijvenden vader in te winners, vergezelde en beschermde
hem Minerva (Athene) onder de gedaante van Mentor. De laatste naam is vooral door Fenelon tot een spreekwoord geworden,
terwijl men onder den naam van eenen wijzen Mentor eenen verstandigen leidsman en raadgever aanduidt.
Mercurius (romeinsch) en H e r rn e s (grieksch) , een der
twaallgroote goden (Z. Jupite r) en met verschillende ambten
bekleed, was een zoon van Zeus (Jupiter) en de nymph Maja,
eene dochter van Atlas, die in het herdersland Arcadie, en wel
in eene schaduwrijke grot van den berg Cylle-ne woonde. Aldaar
werd zij door Jupiter bezocht, terwijl diens gemalin Hera (Juno)
sluimerde. Al ras zag de moeder, dat zij een wonderkind ter wereld had gebragt; want reeds in het vierde uur na zijne geboorte
in dezelfde grot, sloop de jonge Mercurius, die honger gekregen
had, nit de wieg, verliet het oord en snelde naar Pierie, alwaar
hij eene kudde van vijftig runderen, aan Apollo toebehoorende ,
stal , en naar Pylos dreef. Ten einde zijne vervolgers daarbij van
het regte spoor te leiden, dwong hij de kudden ruggelings voort
te gaa-n , en bond boomtakken aan hunne staarten om de voetstappen nit te wisschen. Hij zelf liep merle achterw aarts, of had de
schoenzolen omgekeerd onder zijne voeten gebonden. Te Pylos
verborg hij zijnen roof in een hol ; twee stuks braadde hij daarop
over het vuur, stilde zijnen eetlust, ruimde de overblijfselen zorgvuldig weg en vernietigde alle teekenen , die verdeuking tegen
hem konden opwekken. Bij deze gelegenheid kwam de vindingrijke geest van den knaap op de vervaardiging van een aardig
speeltuig. Hij maakte namelijk van de gedroogde darmen der
runderen snaren , spande die over den hollen kant van de schaal
eener schildpad , die hij toevallig aangetroffen en gedood had,
en vond alzoo de w elklinkende Tier nit, waarop hij terstond een
lied speelde om zijne geboorte Ise vieren. Hierop keerde hij in de
grot zijner geboorte terug , en legde zich, alsof er niets gebeurd
ware, met het nieuwe speeltuig stil in de wieg. Diet weinig
stood echter zijne moeder Maja v erbaasd, toen de toornige Apollo
verscheen , die door zijne zienersgave den bewerker van den diefstal ontdekt had ; de god lief zich niet misleiden door het stoute
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loochenen en zweren vaii het jonge kind , maar voerde den bedrieger naar den Olympus , alwaar hij hem bij hun beider vader
Zeus aanklaagde. Deze lachte wel over de slimheid van den jeugdigen dief, die zijn onschuld hardnekkig bleef volhouden, terwijl
hij echter den toegenegen vader listig met de oogen toewenkte ;
maar de uitspraak van den koning der goden luidde , dat hij den
roof moest terug geven. Reeds waren de beide twistenden daarom
naar Pylos vertrokken , toen Apollo onderweg in de hand van
zijnen reismakker de pas uitgevondene Tier gewaar werd. De
daarop voortgebragte toonen verrukten hem dermate , dat hij
oogenblikkelijk het instrument tegen de gestolene kudde inruilde.
Zoo nam de twist een einde en de god der dichtkunst verkreeg
de eerste Tier van den zoon van Maja , die naar eene andere mythe kort daarop, onder het weiden zijner kudde, ook de fluit nitvond. Daar deze aan Apollo niet minder beviel, ruilde hij haar
insgelijks van den uitvinder tegen den youden sta.! (den Caduceus), dien Mercurius, ten teeken zijner waardigheid van heraut
en bode, in het vervolg bestendig droeg. — Mercurius weidde
nu steeds zijne kudde, en genoot uit dien hoofde, als herdersgod,
in zijn geboorteland Arcadie bij de oude Pelasgers , een herdersyolk, de hoogste eer. Men beschouwde hem aldaar als eene godheid , die vruchtbaarheid aan de kudden, en zegen en vruchten
in het algemeen schonk , en als zoodanig werd hij in het oude
Griekenlandalgemeen vereerd. Apollo, die vroeger zelf de kudden
met gemelden staf gehoed had, stond hem na den verhaalden
diefstal het herdersambt af, en dit bragt den nieuwen bezitter
met de talrijke nymphen des wouds en der landouwen in aanra king, met welke hij op vriendschappelijken voet stond. Het was
dan ook natuurlijk, dat hij zich met eene dezer, DryCipe, naauwer
vereenigde ; hij verwekte bij haar den eigentlijken herdersgod
Pan, en bij eene andere den siciliaanschen herder Daphnis. Daarenboven werd hij nog vader van verscheidene andere kinderen ;
aan een wettig huwelijk dacht hij echter niet, in weerwil van al
zijne minnarijen. — Zoo hij reeds als herdersgod eenen hoogen
graad van waakzaamheid en geslepenheid kon ontvonwen, wisten toch de onsterfelijke goden de hem aangeborene talenten beter te waarderen. Zij verhieven hem daarom tot den olympischen
boodschapper,, onderhandelaar,, zaakverzorger en heraut, in
welke betrekkingen het hem niet aan gelegenheden ontbrak om
zijne schranderheid en omzigtigheid aan den dag te leggen. Hoe
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onderworpen hij zich jegens zijnen varier Zeus betoonde , vernemen wij uit den n Prometheus" van Aeschylus; over zijne kleeding en gcvleugelde voetzolen, die
hem de voor zijne dienst noodzakelijke vaardigheid verleenden , zal
beneden nader gesproken worden.
Jupiter zond hem menigmalen aan
goden, zoo wel als aan stervelingen
met den moeijelijksten last, waarvan hij zich naauwgezet , spoedig
en met bewonderenswaardige behen di gheid kw eet.Een zijner gewigtigste ondernemingen was het hem
door Jupiter opgedragen dooden
van Argus, die de in eene koe veranderde 16 bewaakte. Hij wist het
veeloogige monster door zijne her-.
dersfluit langzaam te doen insluimeren , en doodle het met een onder zijnen mantel verborgensnoeimes , waarna hij het den kop van
den romp scheidde. Z. Argus en
16. Deze daad verwierf hem den naarn van Argusdooder (Argeiphontes). — Mercurius was ondertusschen niet alleen een
bode der hemelgoden , maar ook van de onderaardsche. Als zoodanig had hij het moeijelijke ambt van schimmenleider en beet
hij Psychopompus ; het w as zijne taak, de zielen der stervenden
in ontv angst te nernen, haar nit de bovenwereld in den Tartarus
over te brengen en aan den veerman Charon over te leveren ,
die op den Acheron in eene kaan op haar w achtte en haar naar
het rijk van Pluto, tegen betaling van eenen obOlus, overgebragt.
Hij wees hun alzoo den weg naar de onderwereld , en van daar
kw. am het, dat hij in het algemeen voor eenen geleider gehouden
\Nerd , en men zijne oudste standbeelden, de zoogenaamde H erm en, als de eerste wegwijzers en beschermers op de hoeken van
straten en wegen zette. — Voorts w as hij , wegens zijne buitengewone verstandelijke begaafdheden, the hem tot den listigste
der goden maakten , vooral de beschermer des handels ; w ant
het gebruik van maat en gewigt was van hem oorspronkelijk, en
hij besliste de w inst en het relies in elke handelszaak. Voorna-
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melijk de Romeinen beschouwden hem als den god der kooplieden ; ongetwijfeld van het latijnsche merx , koopwaar,, zoo dat de
naam Mercurius, ter aanduiding
van den griekschen Hermes, hier
warengod beteekent. Daar echter bij het koopen en verkoopen ,
en in den handel en wandel in het
algemeen, ligtelijk bedrog gepleegd
wordt, zoo ging men nog eenen
stap verder,, en verklaarde men
Mercurius ook voor den god der
dieven, die de dieven bij hun stelen gaarne bijstaat, en hen met
zijne eigene list en geslepenheid
ondersteunt , waarvan bij Homerus verscheidene bewijzen verhaald
worden. Aan Autc4cus, eenen sluwen bedrieger en roover, dien men
daarom voor zijnen zoon uitgaf,
schonk hij eene grootere behendigheid in het stelen en leerde hem nit den meineed voordeel trekken. In de vroegste tijden namelijk gold het stelen voor geene
schande, maar alleenlijk voor een bewijs van grootere schranderheid en vaardigheid. Men verhaalt zelfs van Mercurius, dat
hij eenmaal zelfs den goden hunne kieinodien ontroofde , en ten
tweede male aan Apollo diens boog en pijlen ontfutselde, waarop
deze hem de belofte deed afleggen , dat hij voortaan niet meer
in de nabijheid van Apollo's wooing komen zou. — Aan dezen
god der scherpzinnigheid en schranderheid schreef men ook eene
menigte nuttige uitvindingen toe. Behalve de reeds vermelde muzijkinstrumenten, die hem als de eerste oorzaak en den eigentlijken
uitvinder der muzijk doen optreden, en behalve gewigt en maat, de
grondslag van alien handel, was hij het ook, die de tijdverdeeling,
de rekenkunst en meetkunst in het leven riep , die wetten, eeredienst en offeranden met menigvuldige andere gebruiken onder
de menschen invoerde , en de geneeskunde, de sterrekunde en
sterreviigchelarij met de kunst van droomuitlegging, alsmede
het dobbeispel en de we\ crij uitvond en aan de menschen leerde.
Zijn werkkring strekte zieh derhalve ook tot op het gebied van
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verscheidene andere goden uit ; hij was de leermeester van vele
wetenschappen, en van zijne gunst hing het welslagen van alle
dingen af, waarbij eene bekwaamheid of bedrevenheid vereischt
wordt. Vooral aanmerkelijk waren twee zijner verdiensten, de
eene in een ligchamelijk, de andere in een geestelijk opzigt.
Vooreerst komt de zinrijke god als bijna van dezelfde afstam
ruing als Apollo voor, met wien hij zich te dezen aanzien op eerie
lijn plaatst, en ten andere vondhij het letterschrift uit, door de
figuren na te bootsen, die de kraanvogels gewoon zijn in hunne
vlugt te beschrijven ; daaruit schiep hij vervolgens de grammatica en onderwees no ook de rhetorica of redeneerkunst. Zoo
weed hij dan ook als de yod der redenaars beschouwd, wier kunst
eene buitengewone schranderheid en scherpzinnigheid vereischt;
de godin der welsprekendheid Peitho, en de Gratien met de lieftallige Aphrodite, moesten hare bekoorlijkheden aan den liefelijken stroom bijzetten, die van de lippen des vurigen en welsprekenden redenaars vloeide. — Van zijnen naam Hermes leidt
men ook te gelijk bet woord Herm en eutica, de van de kunst
der woorden onafscheidelijke kunst der uitlegyiny af, Met dozen
eerepost verbond zich wederom een andere, die op de ligchamelijke ontwikkeling , bedrevenheid en vlugheid betrekking had.
Hij werd namelijk voor den uitvinder der worstelkunst (palaestria) gehouden ; hij had de regelen en voordeelen der ligchaamsoefeningen uitgedacht, en trad daarom als de hemelsche beschermer van de gymnastie op. — Het kon niet missen , dat een
god van zoo veelzijdige werkzaamheid, wien zoo velerlei bedieningen opgedragen waren, ofschoon hij ook in zijn geboorteland Arcadie voornamelijk vereerd werd , toch in bijna alle steden van het grieksche en romeinsche gebied zijne tempels had.
Te Rome bezat hij er vijf ; beide volken wijdden hem bijzondere
feesten, de Romeinen op den 15 mei, waarop de kooplieden met
elkander wedijverden om de gunst van hunnen beschermheer
door rijke offers to winnen. De maand mei zou bovendien haren
naam van Maja , zijne moeder,, ontvangen hebben.
Wat de afbeelding van dozen god betreft, zoo beproefden de
grootste kunstenaars aan zijn ideaal hunne krachten, van de ouden Phidias, Praxitnes, Scopas, Polycletus en andere beroemde
meesters ; van de nieuweren Giovanni da Bologna door een metalon beeld, dat zich to Bologna bevindt , en Thorwaldsen, door
eene in manner bew erkte voorstellinv van den Argusdooder, die
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even edel en school], als in alle opzigten voortreffelijk is. Van de
plompe hermesbeelden of Hermen, die slechts uit eene naar onderen dunner uitloopende vierkante zuil met een hoofd bestonden, welke op straten en wegen geplaatst vvaren, en waaraan niet
de minste kunst besteed was, werd zijne gestalte door de kunstenaars hoe ]anger hoe meer veredeld. Men moet het echter,,
gelijk de mytholoog Hirt opmerkt , aan de veelvuldige bezigheden van dien god, en de talrijke en zeer verschillende mythen
omtrent hem toeschrijven, dat het lang duurde, vOcir de kunst
zoo ver kwarn , om het karakter van 1VIercurius naauwkeurig te
bepalen en uit te drukken. Toen dit eindelijk gelukt was, plaatste
men hem onder de jengdige , baardelooze goden. Het in het oog
vallende in zijn karakter is het krachtvolle en behendige. Zijn
hoofdhaar ligt in gekrulde lokken om zijn hoofd ; de ooren en
mond zijn klein , zijne houding is, hij moge staan of zitten, altijd eenvoudig en gernakkelijk , het hoofd een weinig voorover
gebogen, de blik bedachtzaam en sluw. In zijnen schoonen,
krachtigen ligchaamsbouw met men den uitvinder der gymnastie ; in den stand, de gebaren en de gelaatstrekken den bedachtzamen , geslepenen , vriendelijken beschermer,, wien het gemakkelijk moet vallen alles te behandelen , elk y our zich to winnen,
alles met behendigheid uit to voeren. In het ideaal van Mercurius is het evenwigt van ligcharnelijke schoonheid en voortreffelijkheid van verstand en geest op wouderbare wijze vereenigd.
Op de eerste door ons gegeven afbeelding vinden wij hem, naar
den oiideren stijl , met eenen baurd voorgesteld , waardoor men
zonder twijfel de grootere rijpheid van het verstand des zinrijken gods wilde uitdrukken. Hij is of geheel naakt, of hij draagt
alleen om den schouder eenen mantel, die om den arm gerold is.
Zijue voornaamste kenteekenen zijn vooreerst de gouden herautsstaf , die hem to gelijk tot tooverstaf diende , welks aanraking
in sluimering deed vallen of die verbrak, en gewoonlijk omwonden is door een paar slangen, het zinnebeeld van de schrander heid. Ten tweede: de vleugels aan de enkels , de schoenzolen of
slapen, om de snelheid van den bode der goden aan to duiden ;
daarom schonk men hem ook menigmaal eenen gevleugelden
reishoed op het hoofd. Ten derde wordt hem eene boors in de
hand gegeven, als zinnebeeld van den handel. Voorts moot eene
schildpad de uitvinding der lice, eerie iluit die der muzijk, een
kraanvogcl die van het letterselnift , cone harp of cell sikkel het
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dooden van Argus, een hood of een haan zijne opmerkzaamheid
en waakzaamheid, en nog andere kenteekenen andere eigenschappen van den god aanduiden. Voor het overige vergeleek
men Mercurius naar zijn oorspronkelijk karakter met den Thooth
of Thot der Egyptenaren en met den Wodan der Germanen ; als
bode der goden en geleider der schimmen heeft hij in den Hermode der noordsche godheden een tegenbeeld.
Merlin (bretonsch), de hoop geroemde toovenaar, de groote
vriend van koning Arthur of Artus , de eigentlijke stichter der
beroemde Tafelronde en de bewerker van zeer vele wonderbare
Bingen. Hij kun geheele streken plotseling van gedaante doen
veranderen en bergen verzetten. Waarschijnlijk is zijne voorstelling uit de ineensmelting van twee personen ontstaan. De
een is de bard Merdd hi n, die onder Arthur tegen de Saksers
streed, en na het verlies van den slag bij het woud Celidon
waanzinnig werd en van nu of aan in dit woud. rondzwierf. De
andere is de wonderbare knaap Ambrosius, die voor koning Vortigern gebragt werd, als een kind zonder vader,, dien zijne toovenaars hem geboden te zoeken, opdat hij op den met bloed gedrenkten grond eene dikwijls te vergeefs beproefde stichting van
een groot kasteel zou kunnen bewerkstelligen. Ambrosias ontdekte den koning, waartoe de andere toovenaars niet in staat
waren, de geheimen, die op deze plaats in den grond verborgen
lagen, en toen hij het graven zich een roode en een Witte draak
vertoonden, liep Merlin bij het ten onder brengen des eersten
wel groot gevaar van zijn leven, maar overwon hem en verdreef ook den tweede, waaruit hij de latere overwinning der
Britten over de Saksers verklaarde en verkondigde. — De berigten over Merlin zijn zeer afwijkend en zeer verschillend; hij
is vooral het voorwerp van dichterlijke, romaneske tooneelen
geworden , waarin natuurlijk de liefde op veelztjdige wijze ge mengd is. Zijn graf toont men nog op het eiland Bardsey.
Mer6pe (grieksch), de dochter van Cypselus en gemalin
van Cresphontes, koning van Messene, werd door Polyphontes , die zich van de heerschappij meester maakte, van hare kinderen beroofd. Slechts haren jongsten zoon Aepytus had zip bij
eenen gastvriend in Aetolie verborgen, en Polyphontes stelde
alles in het werk om dien magtig te worden. Daarom bepaalde
hij eenen grooten prijs voor hem, die dit kind om het leven
zoude brengen , en Aepytus zelf besloot, toen hij tot jongeling
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was opgewassen , dien prijs te verdienen. Met het doel , om zich
ook over de zijnen te wreken , verscheen hij voor Polyphontes,
en gaf zich als den moordenaar van Aepytus, en alzoo van zich
zelven aan. Then de moeder Merope , bezorgd over dit waagstnk , boden uitgezonden had, om over het lot van haren zoon
spoedige tijding te ontvangen, en berigt kreeg, dat haar zoon verdwenen was , besloot zij Polyphontes in den slaap te vermoor den , daar zij overtuigd was, dat deze hem had laten ombrengen.
Reeds was zij op het punt om haar voornemen uit te voeren ,
toen zij haren zoon terugvond, met wien zij zich vereenigde
om Polyphontes ten onder te brengen. Tn schijn bood zij Polyphontes verzoening aan en beloofde hem zijne liefde te beantwoorden ; dock terwijl Polyphontes daarover dankoffers bragt ,
werd hij aan het altaar door Aepytus vermoord, Welke laatste
daardoor weder tot de vaderlijke heerschappij geraakte. Euripides heeft deze mythe in een treurspel, » Cresphontes" genaamd ,
uitgewerkt.
Meru of M er o u (indiscb) , de groote berg, die voor het
middelpunt der aarde werd gehouden, de allereerste berg en onmetelijke bergkam , welks middelste top het paradijs van Schiva
vormt, terwijl de tallooze zijtakken met de paleizen en steden
van alle overige goden gekroond zijn, Er heerscht altaar eeuwige
vreugde en de schitterendste pracht, want zijne massa bestaat
uit vlammend goud en stralen schietenden diamant. Dat de Hinzalaja door de phantasie der Indiers tot dezen fabelachtigen berg
verheven geworden is, is op te maken uit de beschrijving der
vier heilige stroomen, die uit den schoot van den goddelij ken Meru
ontsproten. Naar de oostzijde vloeit uit eenen olifantenkop de
Hoangho, naar het westen nit eenen paardenkop de Oxus , naar
het noorden uit eenen tijgerkop de Jenisei (Bhadra) en naar het
zniden uit den muil eener koe de geweldige Ganges.
Meschia en Mese hi an e (perzischl , het oorspronkelijke
ouderpaar des menschelijken geslachts, welks ontstaan onder
Kajomorts verhaald is, en welks lot met de geschiedenis van
Adam en Eva veel overeenkomst heeft.
Metapontus (grieksch), z. D e s m o n t e s.
Mots (grieksch), de goden der Wijsheid, eene docbter van.
Oceanus en Tethys ,. was de vriendin of gemalin van Zeus (Jupiter) en gaf hem op zijn dringeud verzoek het voor Kronos (Saturnus) bestemde braakmiddel, waardoor deze zijne opgeslokte
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kinderen weder uitbraakte. Zie over haar huwelijk met den oppergodMinervaen Jupiter.
Midas (grieksch), een koning van Phrygie, de zoon van
Gordios en Cybele, bekend door zijne dwaasheid, welke door de
satyrieke tooneelspelen der Atheners onsterfelijk geworden is.
Toen Bacchus op zijnen togt door de wereld ter voortplanting
van den wijnstok ook in Phrygie kwam, verloor hij zijnen opvoeder en leermeester, den lustigen Silenus, uit zijn joelend gevolgd; de nude man had zich in den koninklijken rozengaard bij
eene met wijn gemengde bron eenen roes gedronken, was aldaar
door de landlieden gevonden en gevonden voor Midas gebragt.
Deze onthaalde evenwel den gevangene niet alleen op de vriendelijkste wijze gedurende verscheidene dagen, maar zond hem
ook, zoo dra hij vernomen had, wie de vreemdeling was, bereidwillig aan Bacchus terug, die zeer verblijd was den getrouwen en overal vruchteloos gezochten makker weder bij zich te
hebben. De god verscheen daarop zelf aan het hof des konings
en werd aldaar evenzeer met de welgemeendste hartelijkheid onthaald. Tot belooning voor zoo veal vriendelijkheid en eerbied,
gaf de jeugdige Bacchus den koning de vrijheid eene gunst voor
zich te vragen , die hem terstond zou ingewilligd worden. Toen
ontwaakte de hebzucht in de borst des vorsten , en verlangde
hij, dat alles , wat hij aanraken zoude, in good zou veranderen.
Zijn wensch werd dadelijk en al te volledig vervuld. Te midden
van de ontzaggelijke rijkdommen, die hij begeerig en zonder de
minste moeite rondom zich ophoopte, liep de dwaze gevaar van
honger en dorst te sterven , daar ook spijs en drank oogenblikkelijk in good veranderden, zoo dra zijne lippen die aanraakten.
In dezen nood smeekte de hebzuchtige koning den god hem weder
van de noodlottige gave te verlossen ; Bacchus verhoorde hem
en gebood hem zich in de rivier den Pactolus te baden , waar door de aan zijn ligchaam klevende tooverkracht zou afgespoeld
worden. Hij gehoorzaamde, en van dien tijd af voert de Pactolus
eenen rijken overvloed van goudzand met rich voort. Midas
zag zich alzoo van de gevolgen zijner onbezonnenheid gelukkig
bevrijd, maar van eene andere kwam bij zoo goad niet af, alzoo
hij daarvan een blijvend gedenkteeken behield. Kart daarop
werd hij namelijk tot scheidsregter gekozen in eenen wedstrijd,
dien Apollo met zijne liar en de bokspootige Pan met zijne herdersfluit met elkander aangingen, wie hunner het schoonst spe-
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len zoude. En tom) nu de onbeschaafde en weinig gezond oordeel bezittende Midas aan de ruwe en krijschende toonen van
den herdersgod boven de hemelsche klanken van den god der
muzijk de voorkeur gaf en daarom den prijs aan Pan toewees ,
werd Apollo zoo toornig , dat hij den onbevoegden kunstregter
een paar ezelsooren schonk , opdat elk zijne schranderheid in
het vervolg zou kunnen opmerken. Om dit onteerend sieraad
te verbergen vond hij de hooge phrygische muts uit , en het
gelukte hem inderdaad zijne ooren eenen geruimeu tijd aan aller
oogen te onttrekken ; eindelijk was de koning echter gedwongen
zich het haar te laten snijden , waartoe hij evenwel niet overging,
dan na zijnen barbier den duursten eed te hebben laten zweren,
dat hij het geheim getrouw bewaren zoude. Het geheim was
echter voor dien man te zvvaar,, het brandde hem als vuur op
de borst , en daar hij het toch aan geen levend wezen durfde
openbaren , snelde hij in zijnen angst p aar den oever van een
moerasachtig meer,, groef aldaar eenen diepen kuil, boog zich
daarin neder en fluisterde toen de woorden: a Koning Midas
hceft ezelsooren!" waarna hij het zorgvuldig digt maakte, in
de meening , dat het geheim daar veilig bewaard zou zijn. In
het volgende jaar groeide echter riet op deze plaats, waarin men,
telkens wanneer het door den wind keen en weder golfde , duidelijk de bovengemelde woorden kon hooren fluisteren. Midas
liet het riet wel afmaaijen , maar het groeide telkens weder aan,
en zoo werd het geheim door het geheele land bekend.
Midgardsslang (noordsch), z. Jo r mun gan d.
Mimer (noorclsch ), een der Asen, aan Wien de in Jotunheim ontspringende bron der wijsheid behoorde, de zoogenaamde
Mimersbron, waaruit hij elken morgen dronk , zoo dat hij
de hoogste wijsbeid verkreeg. Ook Odin begeerde eens van deze
bron te drinken , doch het kostte hem veel aan dit verlangen te
voldoen , want Mimer Wilde hem dit slechts vergunnen op voorwaarde , dat Odin hem een zijner oogen gaf, zoo dat de god voortaan eenoogig was. Treurig was Mimers einde. Toen de Asen
met de Wanen eene overeenkomst sloten, werd aan de laatsten
de schoone, maar geestelooze Ase Haenir als gijzelaar uitgeleverd
en Mimer ontving bevel den gevangene te vergezellen en hem
met zijnen raad te ondersteunen. De Wanen sloegen ondertusschen den wijzen god dood en zonden zijn hoofd aan de Asen.
Nadat Odin dit gebalsemd en het door tooverspreuken weder in
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het levee terug geroepen had, zoo dat het spreken kon, voorspelde
het hem voortaan alle verborgene dingen.
Minerva (romeinsch) en A t hen e (grieksch), de verhevene
godin der wijsheid, eene der voornaamste godheden van den Olympus en dus onder de twaalfgroote goden gerekend (z. Jupiter),
was de blaauwoogige dochter van Zeus (Jupiter) en voerde an.ders ook den eenvoudigen naam Pallas , de maagd. Deze grieksche benaming kwam bij de Romeinen insgelijks in gebruik , de
Grieken vereenigden beiden niet zelden en noemden de godin
alsdan Pallas A t h en e. De bekendste mythen berigten , dat
zij van geene vrouw geboren was, maar uit het hoofd van Jupiter
voortkwam. Toen namelijk Jupiter de Titans ten onder gebragt
en daardoor zich in de opperheerschappij over het heelal bevestigd had, koos hij M etis , de godin der wijsheid, tot zijne
eerste gemalin. Toen deze godin zich echter moeder gevoelde,
voorspelde zij zelve , of misschien een ander orakel, aan Karen
gemaal, dat het kind, hetwelk zij ter wereld brengen zoude, hem
de wereldheerschappij zoude ontrooven ; om dit dreigende gevaar
te ontgaan , besloot Jupiter, dat niet zijne gemalin, maar hij
zelf dit kind baren zoude, waarom hij zijne zwangere gade verslond. Toen nu de tijd der geboorte aankwam , gevoelde de oppergod eene ontzettende hoofdpijn ; dit niet langer kunnende

verdragen , liet hij Hephaestos (Vulcanus) bij zich roepen , en
gebood hem, hem het hoofd met eemen enkelen slag te kloven. De
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verbaasde Vuleanus gehoorzaamde, en naauwelijks was dit geschied , of eene heerlijke jonkvrouw kwam in voile wapenrusting
en dadelijk het krijgsgeschreeuw aanheffende , uit den schedel
te voorschijn. Het was de godin Athene, die aldus ter wereld
kwam. Aan hare wondervolle geboorte beantwoordden de schitterende eigenschappen, die zij van haren goddelijken vader geerfd
had en in een dubbel opzigt openbaarde; zij deed zich even zeer als
godin des oorlogs en wijze krijgvoerster, in tegenstelling met
den woesten , bloeddorstigen Mars, die den oorlog alleeu om
den krijg zelven voert, en als godin des vredes kennen, en was
steeds het uitstekende voorbeeld van wijsheid, uitvindingskracht
en werkzaamheid, van mood en scherpzinnigheid. Zij was het
zinnebeeld der uit het hoofd ontspringende gedachte, de verligchamelijkte godin der wijsheid, die ten teeken harer onoverwinnelijkbeid wapenen draagt. Het was hare taak de volkomenste
gelukzaligheid over den staat te verspreiden, al wat dit geluk
verhinderen kon te verwijderen en te bestrijden, den mensch
steeds de beste middelen ter bereiking van dien gelukkigen toestand aan te wijzen , en ten einde zich aan deze taak onverdeeld
en ongestoord te kennen wijden , ontzeide zij zich de liefde en
den echt, onderdrukte in hare borst , door het alvermogen haars
geestes, elke opwelling van zinnelijkheid , en verkoos, even als
Artemis (Diana), den maagdelijken staat voor haar lot. De magtige Eros (Amor) was onvermogend om haar hart te treffen ;
zij zelve woes de aanvallen der mannen, vooral van den god.
Hephaestos, met mannelijke sterkte af, en strafte den ziener Tere-sias met blindheid, omdat hij zoo onbezonnen geweest was
haar in het bad te begluren. Even groot echter als haar toorn
jegens hare al te vermetele bewonderaars was, was zulks ook
van de andere zijde hare trotschheid op de uitstekendheid harer
bekoorlijkheden, waarom zij zich ook tot mededingster van Hera (Juno) en Aphrodite (Venus) opwierp, toen de door Eris geworpen appel der schoonheid eenen wedstrijd tusschen de godinnen van den Olympus had doen ontstaan. Slechts eene latere
mythe ontzag zich niet de reinheid van haar karakter in zoo
verre aan te tasters, van to beweren , dat ook Minerva, op het
voorbeeld harer mededingsters, zich op den berg Ida voor den
gekozen scheidsregter Paris geheel zoude ontkleed hebben, voor
dat deze de bekende, voor haar nadeelige uitspraak deed. Voor
het overige was Pallas Athene het lievelingskind van den ver26
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heven Zeus; aan haar alleen , en aan geenen anderen god , vertrouwde hij zelfs de vreeselijke wapenen, den bliksem en den donder. — Het eerst stood zij de goden bij in den Giyardenkrijy, niet
alleen als verstandige raadgeefster, maar zij nam ook een w erkelijk en krachtdadig aandeel in den strijd, waarbij zij den reusachtigen Encelrtclus op de vlugt dreef en het
eiland Sicilie op hem nederslingerde,
den gevleugelden Pallas doodde, hem de
huid aftrok, die voortaan als Aegis of
sehild bezigde , en diens vleugelen aan
hare voeten bond. Later nam zij deel
den strijd der Grieken tegen Troje ; want
dear zij van Paris den prijs der schoonheid niet ontvangen had, wreekte zij deze beleediging aan de Trojanen en hielp
de Grieken, voornamelijk den sluwen
Odysseus (Ulysses), wien zij, te gelijk
met zijn geheele huis, als eene vriendelijke beschermgodin omzweefde. Zij was
derhalve eene werkelijke krijgsgodin, en
vertoonde zich daarom ook meestal in
volledige wapenrusting en gekleed in het
in de oudheid sierlijke gewaad van den.
dorischen stam. In alle oorlogen der stervelingen is zij de bestuurster en beschermster der heldenkraeht, en overal legde zij
t, II I !!:10I,;,(;1111;PiliiIIIII
bij het bloedige werk de haar aangeboren verstandsrijpheid aan den dag en
voerde zij den oorlog alleen met een nuttig of noodzakelijk doel,
ter verdediging der regten van volken of bijzondere personen,
ter beschutting van muren, burgen en steden. Reeds uit dit oogpunt verscheen zij bij de Grieken als eene Nike Folios, of als
de zegerijke beschermster der steden en staten, gelijk zij bier
afgebeeld staat. Zij werd daarom ook als de leermeesteres van
den kunstnzatigen krijg beschouwd , die de regte middelen vane
de overwinning aanwees, en de uitvinding van oorlogswerktuigen begunstigde. Dit was inzonderheid het geval bij den bouw
van het groote sehip Argo, dat uit Griekenland afzeilde om het
Gulden Flies te halen, en bij het vervaardigen van het door
Epeus getirnnierde bolle reuzenpaard, waarin de voornaamste
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grieksehe helden zich verborgen, ten einde alzoo door de Trojanen zelven in de stad gesleept to
worden , die zij aan de vlammen opofferden. Overeenkomstig haar karakter beschermde zij ook alleen die
krijgshelden, die hunne woeste dapperheid door bezonnenheid wisten te
matigen: zij geleidde Perseus op
zijnen gevaarlijken togt tegen de
Gorgonen,leerdeBellerVphon het gevlengelde ros Pegasus, waarmede hij
de vrceselijke Chimaera moest overwinn en, temmen, en greep den edelen
Achilles bij de haarlokken, om hem
van opvliegende onbesuistheid terug
te houden. De overwinnaars waren
dan ook gewoon baar een gedeelte
van den behaalden bait to wijden ,
om daardoor hunne dankbaarheid
aan den dag to leggen. — Van eenen
anderen kant echter verwierf zich Athene den naam van eene
den staat gelukkig makende godheid (Polias of Poliuchos) daardoor, dat zij in het bekoorlijke rijk des vredes optrad. Hier
opende zich eene veel vrijere speelruimte voor de ontwikkeling
der werkzaamheid van baron geest. Zoo
dra zij namelijk de brandende fakkel der
afschuwelijke volkstwisten uitbluschte en
der wereld het bekoorlijke beeld van den.
vrede vertoonde, ontsloot zij naar alle zijden den rijkdom der bloemen , bloesems
en vrucbten, die onder de stralen eener
onbewolkte zon liefelijk gedijen, zoo wel
als de schatten der wetenschap, der poezij
en van alle kunsten. Reeds in overouden
tijd daalde de maagdelijke godin van den
hoogen Olympus neder,, en bouwde zij de
schoonste stad van Griekenland, het naar
baar genoemde Athene, tot hare voornaamste verblijfplaats. Voor dat zij echter
beheerscheres van deze landstreek weed,
20*
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moest zij eenen wedstrijd met den god Poseidon (Neptunus) aangaan , daar deze insgelijks op bet land aanspraak maakte, De
tot scheidsregters ingeroepen goden besloten, dieu van beiden
de overwinning toe te kennen , die den bewoners der streek bet
nuttigste geschenk zou kunnen aanbieden. Poseidon stiet dien
ten gevolge zijnen drietand in de aarde, waaruit nu of het krijgshaftige paard oprees , dat evenwel op den bergachtigen grond van
Attica niet van veel dienst zijn kon, of volgens eene andere mythe
borrelde er dadelijk eene drievoudige bron nit den grond op, die
evenwel alleen zeewater bevatte en des ondrinkbaar was. Toen
nu de beurt aan Athene kwam wierp ook zij hare lans uit, en
op de plaats, waar zij nederviel, ontsproot de blaauwstammige
olijfboom ; een gewas, dat door de goden voor zoo heilzaam beschouwd werd, dat alien haar eensiemmig den prijs toekenden.
Daardoor geraakte zij tot de onbetwiste heerschappij der stall.
Op de hurgtinuen toonde men nog vele eeuwen naderhand den
eersten door haar voortgebragten boom, die door zijne snelle
vermenigvuldiging zoo veel zegen verspreidde, dat alle olijfboomen door de inw oners als heilig en onaantastbaar beschouwd
werden. Deze eerste gave was ondertusschen slechts de voorbode van hare toekomstige werkzaamheid. Gelijk aan eene vorstendochter uit het oude heldentijdperk strekte zij bare hand
over het geheele huiselijke leven nit en werd zij de uitvindster
en leermeesteres van alle vrouwelijke handwerken en kunsten ;
zij vond bet gebruik van de naald, het weefgestoelte en het spinnewiel nit. Zij arbeidde ook voor hare medegodinnen en vervaardigde, volgens het herigt van Homerus, voor zich zelve en Hera
een allerprachtigst gewaad; Pandora werd door haar met de
hoogste volkomendheid in alle vrouwelijke kunsten en bedrijven
begiftigd; bier leerde zij de vronwen der Phaeaciers, daar de
dochters van Pandareus schoon en vaardig in vrouwelijke kunst
arbeiden; zij heette daarom in Griekenland de Werkster bij nitstekendheid (Erg g n e), vooral de meesteres in weverij. In weerwil echter van hare bereidwilligheid om sterfelijke kunstenaressen te onderrigten en bij te staan, strafte de naijverige godin
haar ook op de vreeselijkste wijze , wanneer zij zich op de haar
geschonken kunstvaardigheid trotschelijk verhieven,ja zelfs somtijds de godin durfden nitdagen, gelijk onder anderen met Arachne
bet geval was. — Daar verder tot het huiselijk leven en geluk
de gezondheid volstrekt noodzakelijk was, zoo was de zorg voor
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dezen onwaardeerbaren schat insgelijks aan hare guest opgedragen , zij werd alzoo onder de heelende godheden geteld en als zoodanig Minerva medica genoemd. Van het huiselijk levee
strekten zich hare blikken verder uit over de velden, zij beschermde
den akkerbouw, vond den ploeg en de egge uit, leerde de stieren onder bet juk gaan en de rossen beteugelen. Te gelijker tijd
verschafte zij ook aan de inrigting van den staat een zeker en
vast steunpunt , daar zij , zoo als Aeschylus in de sEumeniden"
geschilderd heeft , het opperste geregtshof in Athene, den naar
Mars of Ares genoemden Areop'gus stichtte, en over diens aanzien waakte. — Tot verdere volmaking des levens waakte zij
voorts over den bloei en de ontwikkeling van elle kunst, die het
eigentlijke ea hoogste sieraad des levees is. Elk voortreffelijk
werk, hetzij het zijnen oorsprong aan de beeldende of werktuigelijke kunst te danken bad, was aan hare hemelsche medewerking zijne volmaking verschuldigd; evenzoo konden steeds de
denker , de redenaar en de dichter op Karen bijstand rekenen.
Zij bestuurde de werkzaamheid van den denkenden geest, schonk
hem zijne schoone en verhevene gedachten, en leidde die tot een
heerlijk Joel, even als zij in den strijd gewoon was den gewapenden arm van den held te besturen. Bij alle voortbrengselen
van den geest of van eenige kunst was het daarin aan den dag
gelegde Verstand bij haar steeds de hoofdzaak, bet gevoel eene
bijzaak. Van hare eigene uitvindingskracht verhaalt eene atheensche mythe, dat niet Hermes (Mercurius) het was, die de eerste
Alt uitvond, maar wel Athene. Zij bediende zich daartoe van
de mergpijp uit den poot van een heft, die zij eens op hare omzwervingen vond , en toen zij daarin baren goddelijken adem
blies , deed zij de liefelijkste mnzijkale toonen hooren. Over hare
ontdekking uiterst verheugd, begaf zij zich naar den Olympus en
vergastte in de gouden eetzaal der goden hen alien op de toonen
van haar instrument. Tot hare niet geringe verwondering bemerkte zij echter, dat juist hare voormalige mededingsters naar
den prijs der schoonheid, Hera en Aphrodite, spotachtig glimlachten en een honende trek om de lippen dier trot sche godinnen
zweefde, zonder dat zij de oorzaak van dit smadelijk gedrag doorgronden kon. Athene begaf zich toornig naar den schaduwrijken
berg Ida, zette zich aan de hebloemde oevers eener zilveren springbron en speelde, om haar verdriet te verzetten , op haar nieuw
speeltuig. Toen viel haar blik toevallig op den spiegelhelderen
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stroom, die aan hare voeten ruischte, en zag zij met schrik hare leelijke bolle wangen , die de inspanning van het blazen buitenge-

woon deed opzwellen. Thans de reden dier spotternijen bevroedende , slingerde zij de fluit met afschuw van zich af, en sprak
over den ongelukkige, die haar toevallig vinden en bespelen mogt,
eenen vreeselijken vloek nit. Hoe deze vloek op eene treurige
wijze vervuld werd, is onder M a r sy a s verhaald. Ook de uitvinding der trompet schreef men aan den vindingrijken geest van
Minerva toe. — Wegens al deze eigenschappen en den menschen
bewezene gunsten werd Pallas Athene in geheel Griekenland,maar
voornamelijk te Athene vereerd , hetwelk aan haar zijnen oorsprong en bloei te danken had. Onder de feesten, die men te
Athene voor haar ingesteld had, stonden , benevens de kleine,
die jaarlijks geregeld terug kw amen, de groote Panathenae en
boven aan; het was een eigenaardig nationaal feest , dat om de
vier jaren omstreeks het midden van augustus gevierd werd en
gedurende vier dagen aanhield Eene ontelbare menigte menschen stroomde bij die gelegenheden nit alle oorden van Hellas
bijeen.Eerst hadden er wedstrjden van allerlei aard plants, zoo wel
in een ligchamelijk als een geestelijk opzigt , waarbij de overn innaar met eenen olijfkrans gekroond werd, bet feest eindigde met
het heilige fcestoffermaal en eenen plegtigen optogt, welks voornaamste doe daarin bestond um eeneu door attisehe maagden
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geweefden Peplos in den tempel der godin op den Acropolis te
brengen. Deze Peplos was een rijk versierd offergewaad, waarvan het voortreffelijke borduurwerk, gelijk wij ook op een antiek standbeeld zien, dat te Dresden bewaard vvordt , de daden
van Pallas, voornamelijk in den Gigantenkrijg, voorstelde. De
Romeinen beschouwden hunne Minerva wel aanvankelijk als
bloote krijgsgodin, maar bragten haar ook naderhand als eene
der voornaamste beschermgodheden hunner groote wereldstad
de hoogste eer toe ; zij plaatsten alzoo in den capitolinischen tempel haar standbeeld nevens die van Jupiter en Juno, hunne hoogste godheden, en vierden voor haar, behalve de talrijke kleine
feesten, in de maand maart de groote Quinquiitrus , een feest, dat
vijf dagen duurde. — Dat onder a] de kenteekenen , waarmede
men haar voorstelde om haar eigenaardig karakter nit te drukken, de vreedzame olijftak niet ontbrak, is bij grieksche kunstenaars van zelf reeds te verwachten. Voorts was haar de nachtttil geheiligd, als het zinnebeeld der waakzaamheid , en vooral
om den scherpen blik diens nachtvogels in de duisternis of
de schemering, die Minerva door hare groote kennis vermogt
te doorgronden ; ook had zij den bijnaam der blaauwoogige godin ongetwijfeld daardoor verkregen , dat hare oogen, waaruit
schrikverwekkende, schitterende stralen schoten, op de grijsblaauwe oogen van den nachtuil geleken. Het GorgUnenhoofd
eindelijk, dat haar door den dankbaren Perseus gewijd was, versierde nu eens haar borstharnas, dan eens haar vreeselijk schild,
de geduchte Aegis of Aegide, dat zij aan den arm droeg, en, gelijk reeds opgemerkt is, of in den Gigantenkrijg veroverde, of
van haren vader Zeus, wien dit schild eigentlijk toebehoorde (z.
Aegide) ontving. Als krijgsgodin droeg zij de voile wapenrusting , waarmede zij geboren werd, eenen gouden helm met
eenen wapperendeu bos van paardenharen, een cog om bet bovenlijf sluitend harnas en eene groote, zware la ps in de regterhand. Als godm des vredes gaf men haar wel de kleederdragt
der grieksche matronen, maar hoe vreedzaam ook haar beeld
voorgesteld nerd, versierde toch het beeld des krijgs , de geduchte
helm haar hoofd, en nooit zag men dien zonder bijzondere versierselen. Op de voorzijde werd nu eens de ram, als het zinnebeeld der kracht, dan eens de grijpvogel, als het zinnebeeld der
schranderheid en van het doorzigt, dan weder eene rij strijdrossen , op het voorspan van eenen wager gelijkende , afgebeeld;
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op de andere zijde zag men gevleugelde paarden, ter herinnering van den door hare bemiddeling getemden , gevleugelden Pegasus , of ook wel de raadselachtige sphinx , om hare schranderheid aan te duiden. Uit de oudheid zijn nog voortreffelijke
afbeeldingen van Pallas Athene overgebleven ; de schoonsten ziju
echter verloren gegaan, en vooral dat, hetwelk zich op den
atheenschen burg be yond , en vervaardigd was door den grooten
Phidias, den vriend van Pericles, die driemaal achtereen beproefde het ideaal der godin naar waarde voor te stellen. Het
eerst goot hij uit het tiende deel des op de Perzen bij Marathon
behaalden buits (490 v. Chr.) het kolossale metalen standbeeld,
hetwelk Athene, als de aan het hoofd des legers strijdende beschermgodin (Pr om gchus) voorstelde ; een werk , hetwelk zonder
het voetstuk eene hoogte van ongeveer zestig voet had, en met
dit voetstuk te zamen genomen zoo hoop was, dat het boven Karen aanzienlijksten tempel, het op den Acropolis prijkende Parthenon, uitstak en reeds van het voorgebergte Sunium gezien kon
worden. Ten tweede vervaardigde Phidias haar, voor het binnenste van genoemden tempel zelven , een insgelijks kolossaal
standbeeld, dat uit goud en ivoor bewerkt was, het beroemdste
van alle drie werd en kortaf de maagd (Parthenos) genoemd
werd. Eene zich te Munchen bevindende buste zou, zegt men,
naar dit voortreffelijke beeld vervaardigd ziju. Ten minste vindt
men in de trekken dezer baste de vroegere hardheid verzacht
en ziet men er het streven in om de verhevene grootheid van het
karakter der godin naar waarde nit te drukken; het voorhoofd
is zuiver en welgevormd, de neus fijn en lang , de trekken om
den mond en de wangen eenigzins streng , de kin sterk en bijna
hoekig, de oogen niet ver geopend en meer met den bilk naar den
grond geslageu , bet haar op kunstelooze wijze langs het voorhoofd weggestreken en op den nek nedergolvende. De volmaakte
kunst toch trachtte in haar den koelen ernst van het diepe nadenken voor oogen te stellen, de afgetrokkenheid der ziel en den
mannelijken geest van bet zich zelf genoegzame overleg zoo duidelijk of te spiegelen , dat zij evenzeer de bekoorlijkheden harer
eigen heerlijke vrotrwengestalte, als ook de uitlokkende schoonheid der buitenwereld scheen te vergeten. Eenen kollossalen kop
eindelijk, die tegenwoordig mede te Munchen is, houdt men
voor de kopij van het derde beeld, hetwelk deze groote kunstenaar nit metaal, even als het eerste, loch kleiner,, tioortgebrag t
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had. Men noemde dit schoone kunstwerk niet zonder reden de
schoone Athene (Athene Calliraorphus); want de meester bereikte
hierin zijn doel , om de godin der wijsheid in de schooust mogelijke vormen en volmaakte schoonheid, zachtbeid en teederheid der vrouw, en in de hoogste lieftalligheid der maagd voor
to stellen. Voor het overige wordt de afstamming van Athene
door anderen nog op verschillende wijze verhaald. Zekere mythe
beweert, dat zij de dochter van Poseidon en de nymph Trilo-nis
zoude geweest zijn en zij in Lybie aan de rivier en het meer Triton geboren en opgevoed was. Men leidt over het algemeen den
geheelen oorsprong harer veneering uit Egypte af, en wel van
de aldaar heerschende eeredienst der godin Neith ; ook neemt
men nu eens twee, dan weder onderscheidene godinnen aan,
door Welker ineensmelting de grieksche Athene langzamerhand
hare volmaakte en algemeen vereerde gestalte zoude bekomen
hebben. In Griekenland was de oudste zetel harer eeredienst
aan het meer Copais in Boeotie, waar de oude pelasgische stad
Athenae gestaan heeft.
Minos (grieksch), is de naam van twee wetgevers. De eerste,
een noon van Zeus en Europa, broeder van Rhadamantus en
Sarpedon, regeerde in overouden tijd op bet eiland Creta, eerst
gezamentlijk met zijne broeders, later alleen. De mythe noemt
hens den oudsten griekschen weigever, Wiens regeringswijsheid
en wetgeving zoo beroemd werden, dat het volksverhaal die alleen aan den vertrouwden omgang met den hoogsten god kon
toeschrijven. Volgens dit verhaal verkeerde hij negen jaren lang,
met zijnen goddelijken vader, lien hij bestendig in eene heilige
grot bezocht , en van wien hij die heilzame voorschriften van
vrijheidsliefde , dapperheid en eendragt ontving , waardoor hij
zijn yolk gelukkig maakte, en die in lateren tijd tot voorbeeld
dienden, aarop Lycurgus de spartaansche staatsregeling grondvestte. Inderdaad kwam de spartaansche staatsinrigting in zeer
vele opzigten met die van Creta overeen. Behalve dat Minos
door zijne wijze wetten zijne onderdanen tot een krijgshaftig,
ordelievend, magtig en gelukkig volk maakte, schonk hij het
ook, door zijne verheffiug van het zeewezen eene uitgebreide
heerschappij ter zee, veroverde vele eilanden, legde volkplantingen aan en bouwde de drie hoofdsteden van Creta, Cnossus ,
Cydonia en Phaestus. — Minos decide met zijnen broeder Rhadamantus den roem der wijsheid en der liefde tot de regtvaar-
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digheid, die zij in zulk eene hooge mate bezaten , dat beide
broeders, toen zij gestorven waren , door de goden , nevens Aeacus, als regters in de onderwereld geplaatst werden, om over het
lot der schimmen te oordeelen. De schepter van het eiland Creta
ging het eerst over op Lycastus, den zoon van Minos en van
'time, eene dochter van den Cretenzer Lyctius ; uit het huwelijk van Lycastus met Ida, eene dochter van Corijbas , werd
een zoon geboren , die even beroemd werd als zijn grootvader,
en uit hoofde van de gelijkheid van naarn met hem dikwijls wordt
verwisseld. — De tweede Minos was een krijgshaftig worst, dien
men vele genoemde daden zijns grootvaders toeschrijft , zoo als,
dat hij de zee van zeeroovers zoude gezuiverd, zijne heerschappij
over de eilanden en naburige kustlanden zoude uitgestrekt, en
zelfs de landstreek Attica eenen tijd lang aan zijnen schepter onderworpen zonde hebben. Ondertusschen werd de troon van
Creta aanvankelijk aan Minos betwist , waarom hij aan het yolk
aanbood zijne regten door een wonder te bewijzen, overtuigd
zijnde, dat hij een lieveling der goden was, en zij elk zijner
wenschen zouden toestaan. Daarop bad hij Poseidon (Neptunus)
hem eenen stier te schenken , om den god daarvan een waardig
offer te bereiden ; en inderdaad liet de zeegod ook eenen heerlijken stier uit de golven der zee opstijgen , waarop de verbaasde
Cretenzers Minos de kroon schonken. Na het verkrijgen van
zijnen wensch vergat echter Minos zijne belofte, en in plaats van
den schoonen stier nit dankbaarheid aan Neptunus te offeren ,
stak hij hem under zijne kudde, ten einde die alzoo te veredelen.
Deze ondankbaarheid had voor hem de noodlottigste gevolgen.
Minos was gehuwd met Pasiphae, eene dochter van Helios en
Perseis , en kreeg bij haar onderscheidene kinderen , namelijk
de zonen Andro.Ous , Deucalion, Catreus , en Glaucus , en de
dochters Acalle , Xenodice , Ariadne en Phaedra. Neptunus
wreekte nu aan de gade de schuld van haren gemaal ; op zijnen
wensch verwekte Aphrodite (Venus), die bovendien het geheele
geslacht van Helios eenen onverzoenlijken haat toedroeg , omdat
deze eenmaal met zijn alziend oog de door Homerus geschilderde
geheime zamenkomst tusschen haar en Ares (Mars) aan haren
gemaal Vulcanite (Hephaestos) verraden had, in de Borst der
koningin eeue onnatuurlijke liefde voor den wonderstier. Door
de kunst van den grooten kunstenaar Daedalus geholpen , die
naar het hof van koning Minos gevlugt was, kon Pasiphae aan
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hare onnatuurlijke drift voldoen, en schonk zij naderhand het
levee aan het monster den Minotaur us, gelijk op Daed al us
vermeld is. Niet tevreden met zijne wraak, maakte nu ook Poseidon den stier razend , zoo dat deze, alles vernielende en verwoestende, door het eiland holde , tot dat hij eindelijk door Hercules gevangen en het land uitgebragt werd. Want het zevende
werk van den held bestond in het temmen van den cretischen
stier. Z. Her cules. De door Pasiphae ter wereld gebragte 1V1inotaurus was een afschuwelijk monster , met eene menschelijke
gestalte en eene menschelijke gestalte en eenen stierenkop. Op
bevel van Minos moest de kunstenaar Daedalus het beroemde
cretische Labyrinth bouwen, een groot gebouw met tallooze
kronkelpaden en gangen, waarvan niemand, die er in opgesloten
was, den uitgang vinden kon ; in dezen beruchten doolbof, aan
welks werkelijk bestaan velen in den volgenden tijd getw Weld
hebben, omdat er naderhand Been spoor van te ontdekken was,
werd het gedrogt , dat zich alleen met rnenschenvleesch voedde,
opgesloten. Creta zelf was eerst gedwongen het voedsel aan het
monster te leveren, tot het door eenen gelukkig gevoerden oor log met Attica daarvan bevrijd werd. De koning van Athene,
Aegeus, had namelijk Androgeus , den oudsten zoon van koning
Minos , op verraderlijke wijze laten vermoorden. Z. A e geus;
De wrekende vader viel daarop in Attica , en veroverde het met
Aegeus verboudene Meg 1/4ara , waarbij hij door de verraderlijke
Scylla geholpen werd, die haren vader Nisus , den vorst van
1Viegara , het gouden haar afsneed en daardoor tot vadermoordenares werd. Z. Ni s u s. Vervolgens trok Minos naar Athene
zelf, en ondersteund door den hongersnood en pest, waardoor Zeus
de ongelukkige stad teisterde , nam hij haar na eene langdurige
belegering in en legde den bewoners de smadelijke schatting op
van zeven jongelingen en zeven jonge dochters, die zij of jaarlijks,
of naar andere vertellingen, om de negen of zeven jaren, aau den,
overwinnaar moesten leveren, ten einde tot spijze voor den Minotaurus te verstrekken. Hoe eindelijk Theseus, de heldenmoedige zoon van Aegeus, zelf zich onder deze jongelingen schaarde,
naar Cretd overstak, met hulp van Ariadue en haren draad
den Minotaurus doodde, den uitweg nit den doolhof vond en zijn
vaderland alzoo van de schandelijke schattiug bevrijdde , wordt
onder A r i a d n e en T h es e us nailer vei haald, Toen naderhand
Daedalus met zijnen zoon ioiru, nit bet Labyrinth naar Sicilie
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gevlugt was, en hij bij den koning Cocrilus eene vriendelijke opname gevonden had, vervolgde Minos hem aldaar en eischte aan het
hoofd eener vloot zijne uitlevering. Cocains lokte hem echter
onder den schijn van vriendschap bij zich in de stad en liet den
misleiden koning op de verraderlijkste wijze in een bad verstikken. Z. Daedalus. — Homerus eri Hesilklus spreken slechts
van eenen Minos, den zoon en vriend van Zeus.
Minotaurus (grieksch), z. Min o s.
Minyers (grieksch), een bijnaam der Argonauten , hetzij
omdat de meesten bunner afstamden van de dochters van Min7jas, koning van Orchomenus in Boeotie, of omdat de meesten en dappersten der stoute reizigers tot den volksstam der
Minyers behoorden , die van denzeliden Minyas afstamde en in
de streken van Orchomenus en 'Mims woonde.
Mithras (perzisch), de god des lichts , die nu eens aangebeden werd als de zon zelve, dan eens als de gene, die de zon
xdezen grooten koning" uitzendt over de aarde. Hij behoorde
tot de godheden van den tweeden rang, en dus niet tot de zeven
.Amschaspands , de eersie door Ormuzd geschapen goede goden.
Ook in eenen hoogeren geestelijken zin is Mithras het voorbeeld
van reinheid en heiligheid, en werd hij door de oude Perzen om
bijstand aangeroepen, om niet te wankelen op het pad der deugd.
In de Zend-Avesta vindt men vele gebeden en aanroepingen aan
Mithras, die alien van de groote beteekenis getuigen , die bij in
de godsdienst der Parsi had. Dikwijls beet hij aldaar : tide sterke
held, die duizend oogen en duizend ooren heeft," de vriend en
helper der genen , ,,die de armen bijstaan", ,,de door Ormuzd
met de kracht van tien duizend armen en tien duizend oogen
begaafde, wien tien dwzend hemelsehe geesten ter dienste staan
en die gezonden is om bet goede te bescbermen en bet kwade te
verwoesten." — Mithras is derhalve bet verzoenende beginsel
tusschen bet goede en kwade, de kracht, waarin het oorspronkelijke vuur en de duisternis met elkander ineen smolten en tot
licht geworden zijn , als het ware de middelaar tusschen god en
den duivel, en dus ook de middelaar tusschen god en den mensch,
een voorbeeld voor de goeden op den weg des 'event , een licht
voor hen, die in de duisternis wandelen, en genegenheid gevoelen zich tot het licht te bekeeren. — De dienst van Mithras is
uit Perzie door alle romeinsche landen in den lateren tijd verspreid , in groote geheimenissen gehuld, en met vele mystieke
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en diepzinnige wijsgeerige begrippen verbonden. De oude Perzen wisten weinig of niets van deze geheime vereering, noch van
de daarmede verbonden stierofferanden. Over het geheel was
de stier bij de Perzen een goddelijk zinnebeehl. Lit den linkervoorpoot van den eersten, door A hriman gedooden stier, was
Goscherun, de beschermgeest der dieren ontstaan , terwijl uit
den linker-achterpoot een der booze Dews voortgekomen was.
Deze eersie stier Abudad was met den eersten mensch te gelijk
door de hand van Ormuzd in het leven geroepen, en nadat beiden drie duizend jaren in den hemel in bespiegeling van het goddelijke verzonken geweest vvaren , erden beiden op de aarde
gezonden om menschen- en dierengeslachten voort te brengen.
De met de dienst van Mithras verbonden mysterien behoorden
alzoo niet tot het nude Iran, de eigentlijke oude zetel der perzische godsdienst , maar aan de philosophen van bet oude Rome,
die deze mysterien, even als de Grieken die van Eleusis, feestelijk vierden. Van Rome verspreidde zich de mithradienst over
geheel Klein-Azie en Syrie, en nog ten tijde van Christus was
hij in algemeen en feestelijk gebruik, zoo dat zelfs drie eeuwen
later keizer Juliaan , om een openbaar blijk van zijnen afkeer
van het christendom te geven , de mithradienst met den grootsten ijver voorstond en zocht te bevorderen. De mysterien werden in Nolen en grotten gevierd, men slagtte den god gewoonlijk eenen stier, maar in de latere barbaarsche tijden werd dit
offer door menschenoffers op het altaar van Mithras vervangen.
Zoo offerde keizer CornmUus met eigen hand een mensch aan
den god Mithras. — Het feest van Mithras viel te Rome omtrent den Rinter-zonnestand, wanneer de zoo eenen nieuwen
loop aanvangt en met nieuwe verlevendigende kracht de wereld
begint te bezielen. Op dit groote iNIithrafeest was alles vol gejuich en gejoel, en het geheele yolk stroomde mar buiten om
den levenvvekkenden god zijne hulde te brengen. Ook in Duitschland breidde zich under de latere romeinsche keizers de mithradienst zeer uit; er zijn aldaar op sommige plaatsen nog gedenkteekenen over, die daarop betrekking hebben. Gewoonlijk is Mithras daarop voorgesteld als een man , die met eenen dolk eenen
overweldigden stier doodt, en aan zijne zijden de morgen- en
avondster heeft.
Mnemosyne (grieksch), z. Ml u z en.
Modi (noordsch) , z. Thor.
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Moeren of Moiren (grieksch), z. Parcen (romeinsch).
Molioniden (grieksch) , de beide zonen van MoliOne en
van Actor, den broeder van koning Augias , of zonen van Poseidon (Neptunus). Zij heetten EUTPUS en Ctehlus , zouden gemeenschappelijk uit een ei geboren zijn , en volgens eenigen aaneengewassen ligchamen bezeten hebben , zoo dat zij eeu monster
met twee hoofden en vier armen uitmaakten ; volgens anderen
bezaten zij slechts eene groote gelijkheid met elkander en reden
zij, even als de Dioscuren, op witte paarden. Reeds als kinderen
stonden zij hunnen oom in den krijg bij , dien Hercules Augias
wegens het geweigerde loon voor het reinigen zijner stallen aandeed, en de held verloor daarbij het grootste deelzijns legers. kort
daarna zette hij hun dit echter betaald. Toen zij namelijk naar
de isthmische spelen trokken, wachtte hij hen in de rotskloven
bij Cleonae , aan de grenzen van Argolis, op, en versloeg hen.
Moloch (bijbelsch), een afgod van verscheidene oostersche
volken , Wiens naam koning beteekent, dien de Joden het eerst
bij de Ammonieten leerden kennen , en in weerwil van het strengste mozaische verbod en de bedreiging der vreeselijkste straffen,
toch dikwijls aanbaden. Hij geleek in alle opzigten op den phoenicischen Baal (z. ald.), zoo wel in de beteekenis van zijnen
naam, als in gestalte en de afschuwelijke dienst van kinderoffers,
waarmede men hem zocht te vereeren.
Momus (grieksch) , de god van den spot en der berisping,
een zoon van den Yacht, die er steeds genoegen in vond om de
goden op den Olympus en alles te bespotten. Men stelde hem
voor als eenen krachteloozen grijsaard.
1Vlopsus (griekseh), vooreerst een beroemd ziener , die de
Argonauten op hunnen gevaarlijken togt om het Gulden Vlies
to halen vergezelde , en aan de calydonische jagt deel genomen
had. Hij Otierf in Libye aan eenen slangenbeet, werd door de
Argonauten begraven en als halfgod, die orakels gaf, vereerd. —
Ten tweede een niet minder beroemd ziener,, van wien op C ale a s gesproken wordt.
Morana (slavoonsch) , de doodsgodin der Bohemers , die
de stervenden met weemoedig klagende stem in de eeuwige sluimering doet zinken. De nit den mond ontwijkende ziel zet zich
als een vogel op den naasten boom, en wordt van alle andere
vogels en dieren gemeden. Zoo vliegt zij onzeker heen en weder,,
tot het lijk begraven is.
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Morgana (italiaansch) , z. Fa t a M o r g dn. a.
Morpheus (grieksch), de god der droomen, een zoon van
den sloop (Hypnos) en broeder van Icelus.
Hij schiep de beelden en gedaanten in de
ziel des slapenden, doch kon alleen in menschelijke vormen verschijnen, en ook die
alleen in het leven roepen ; zijne broeders
Icelus en Phobetor daarentegen deden dierengestalten ontstaan, en Phantrzsus tooverde den slapende levenlooze of niet bestaande voorwerpen voor den geest. Men
beeldt Morpheus af als een bejaard en deftig
man met vleugels aan het hoofd of op den
rug, en eenen hoorn in de handen, waaruit
hij slaapbrengende gear uitstort. De slaan bol of man/cop was hem geheiligd. Z. Hypno s.
Mors (romeinsch) en Thanatos (grieksch), de Dood, een
zoon van den Nacht en de tweelingbroeder van den Slaap (H y pnos), woonde met dezen laatste aan den ingang van den Tartarus. De beeldende kunst stelde hem deels voor als eene slapenden
knaap , deels als eenen schoonen jongeling , die eene omgekeerde
en uitgebluschtefalcke/ draagt, welke dikwijls op de borst van
een lijk steunt. Een zijner voornaamste attributen was voorts
de nzankop. De oude dichters daarentegen hebben dezen god
minder vriendelijk gesehilderd, ofsehoon zij evenwel het afgrijzeu wekkend geraamte van den lateren tijd niet kennen. Aeschylus noemt hem den eenige der goden, die geene altaren heeft en
zich noch door geschenken laat omkoopen, noch door lofliederen
laat bezweren. Hij verschijnt overigeus nu eens in een zwart
gewaad gehuld, met een scherp staal in de hand, waarmede hij
den stervende het haar afsnijdt , ten teeken, dat deze aan de
onderaardsche goden vervallen is ; dan weder met zwarte vleugelen , nu eens bleek en vaal, dan toegerust met een zwaard ,
terwiji hij hongerig en begeerig op het slagveld rondwaart en
van reusachtige grootte. Even als zijn broeder, de Slaap, zwerft
de Dood rusteloos over de aarde ; de eerste brengt den mensch
eene kortstondige , de laatste eene eenwige rust.
Morskoi Tschar (slavoonsch), de zeegod der Russen.
Musagetes (grieksch), een bijnaam van Apollo, als aanvoerder en leermeester der lifuzen. Z. Apollo en Muzen.
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Muzen (grieksch) , de godinnen der schoone kunsten en bestendige gezellinnen van Apollo, die daarom haar koning en aanvoerder (Mu sagEte s) genoemd wordt. Zij waren de dochters
van Zeus (Jupiter) en Mnemosyne, de godin van het yeheugen ,
eene dochter van Uranus en Gaea , en alzoo van zeer oude afstamming. Tot hare min en opvoedster koos Zeus EupliZme , de
gemalin van den veldgod Pan ; haar getal bedroeg negen , en
zij heetten naar hunne moeder Mnem onid en, naar het land
Pierie, alwaar zij geboren werden , P i e rid e n, naar den berg
Helicon, hare gewone woonplaats, H eli coni d en, naar de
bron Castilla , waar zij gaarne speelden , Cast a li d e n, en naar
het gebied A onie , alwaar men haar voornamelijk vereerde , A onid en. Zij dragen ook nog andere namen , al naar de verscheidenheid van plaatsen, rivieren en bronnen, die haar heilig waren,
Zij waren over het geheel edelaardige, en jegens edele menschen
vriendelijk gezinde wezens , die hare gunstelingen onderrigtten
en hull geestdrift voor al, wat goed en schoon en nuttig was, inboezemde-n ; vooral waren zij de dichters genegen , die haar ook
om bijstand aanriepen , en waarom de dichters en zangers, hetwelk in de oudheid hetzelfde was, leerlingen en lievelingen der Muzen genoemd worden. Elk van haar had haren bijzonderen werkkring, die echter niet altijd door naauwkeurige grenzen bepaald
of afgesloten was. Het was genoeg, dat men de verschillen de takken
van wetenschap en kunst onder haar verdeelde, zonder eenen vasten scheidsmuur aan to wijzen ; gelijk dan ook de gezamentlijke
kunsten en wetenschappen door een gemeenschappelijken band
naauw verbonden zijn. In verschillende tijden wisselde ook zelfs
wel eens het ambt der onderscheidene Muzen. De namen der negen
zusters met de naar de meest gewone opgave haar toegeschreven
bedieningen waren de volgende: Calliope, de schoonstemmige,
de voornaamste van alien, beschermde het heldendicht (epos);
Melpoiane, de zanglievende, het treurspel; Thalia, de bloeijende,
bet blijspel ; Euterpe, de verblijdende,het lierdicht en de muzijk;
Erato, de beminnelijke, het minnelied en de mimiek ; Polyhynznia , de hymnenrijke of zangrijke, het gezang ; Terpsichore, de
danslievende, de danskunst , Clio; de verkondigende, de geschiedenis en Urania, de hemelsche, de sterrekunde. Onder de afzonderlijke namen vindt de lezer hare afbeeldingen en bijzondere
kenteekeuen. Volgens andere berigten waren er eerst slechts
drie Muzen, ni. Melgte, de uitvinding, 11Inente , het geheugen ,
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en Aoide, , het gezang ; dit getal wordt voor het oudste gehouden,
en haar dienst zou door de beide Aloiden, Otus en Ephialtes, op
den Helicon ingevoerd zijn. Te Sicyon , waar men er ook drie
vereerde, heette eene parer echter Polymathe,ia, de veelwetende,
en to Delphi droegen zij naar de drie snaren van de either de
'lamer' van Nete , Mese en f- I yp(':ithe. Later geeft men vier Mu zen, als dochters van Zeus en Plesia op, nl. Thelxzil6e, de hartvervrolijkende, Aoide , Arche , de beginnende en Mergte. Nog
later treft men er zeven aan, die dochters van Pierus, den stamvader der Pieriers, waren, en weder geheel verschillende namen
dragen ; eenmaal worden er acht genoemd, tot dat de zoo zeer
uiteen loopende mythen nopens Karen oorsprong, haar aantal en
hare namen in het boven genoemde negental in overeenstemming geraakten. — Van de hoogten van haar geboorteland Pierie, dat in Thracie lag, werd de dienst der Muzen , volgens het
volksverhaal, door den thracischen zanger Orpheus naar Aonie,
eene hergachtige streek van Boeotie, en van daar naar het overige Griekenland , Creta, Beneden-Italie en zelfs tot in Lydie
overgeplant. Op bergen geboren, beminden zij ook de bergen
en hunne bronnen, waaruit een geestdrift inboezemend water
stroomde en die bijzonder onder hare bescherming stonden. Zelfs
waren zij oorspronkelijk niets antlers dan bronnymphen, die zich
later tot eigene godheden verhieven. Vele dochters plaatsen haar
op den Olympus. Voornamelijk echter waren hare woonplaatsen
de toppen van den Pimple en Pindus in Macedonie en Thessalie, de berg Helicon in Boeotie, alwaar de bronnen Hippocrene
(hengstenbron), Aganippe en LiUthron ruischten, en de dubbelhoofdige Parnassus bij Delphi, alwaar zich de bron Castalia en
de grot der nymph Corycza be yond. Om deze lievelingsoorden
voerden de negen zusters vrolijke feestrijen op, geleid door
Apollo, den meester des gezangs en der toonkunst, bezocht door
de bekoorlijke Gratien , door de koren van lieftallige nymphen ,
door den vrolijken wijngod Bacchus, den vindingrijken Mercurius en andere zalige goden, die in hare vermaken deel namen.
Ofschoon zij de kuischheid en den maagdelijken staat op den
hoogsten prijs stelden , waarom men haar gekleed en nooit met
ontbloote borst afbeeldde, verheugden zich toch verschillende
goden in hare gunst, en worden onderscheidene beroemde zangers hare zonen genoemd Zoo word onder anderen Calliope, of
eene andere Muze, door Apollo moeder van de beroemde zangers
27
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Linus en Orpheus, en volgens een ander berigt ook van Hymen,
den huwelijksgod. Zoo zouden ook de gevleugelde Sirenen de
dochters zijn van Melpomene en den riviergod Achelóus, w carom het niet te verwonderen is, dat zij zulke uitstekende zangeressen werden, en zelfs in dit opzigt eenen wedstrijd met hare
bloedverwanten durfden aangaan, waarin zij evenwel moesten
onderdoen en waarvoor zij dan vreeselijk gestraft werden ; want
de Muzen rukten haar de vederen uit de vleugelen en maakten
zich daarvan kransen. Niet minder nadeelig voor de vermetele
stervelingen, die zoo onbezonnen waren met de hoogste meesteressen naar den prijs te dingen, liepen twee andere wedstrijden
af, de een met de kunstvaardige dochters van den koning Pigrus
van Emathia, die insgelijks Pieriden heetten, en de andere met
den beroemden zanger Thaniyris. De eersten werden door de
Muzen in vogels veranderd ; den laatste ontroofden zij met de
gave des gezangs het licht zijner oogen. Even vreeselijk als zij
den overmoed tuchtigden, even zachtaardig waren zij overigezis
van karakter ; zij verleenden den stervelingen de grootste weldaden, vreugde en genot, vergetelheid van het lijden, verstand,
gevoel, deugd en de ontsluiting van de diepste geheimen der ziel.
Men zeide van haar, dat slechts die gene een dichter, een wijze
en een gelukkige was, wien eene Muze aan zijne wieg genaderijk
toegelagchen had.
Muspelheim (noordsch) , de lichtende en brandende
Vuurwereld , bewoond door de eeuwige vijanden der Asen, de
zoogenaamde Muspelzonen of zonen van Muspelheim, wier
koning Surtur hest, die zijnen troo p op de grenzen gevestigd
heeft en zijn rijk met een vlammend z\Naard bewaakt. Muspelheim omvat bet zuidelijke deel der vv ereld, en de aldaar beer schende verschroeijende hitte kan. alleen verdragen werden door
hen, die doze oordeii van oudsher bewoond hebben. Dikwijls
echter doers zij aanvallen op de woonplaats der Asen, orn Asgard
in brand te steken; — de Asen moeten derhalve bestendig op
huune hoede zijn, doch zullen toch eindelijk moeten beezwijken ,
wanneer de groote godenschemering Ragnarolcr aanbreekt. Alsdan verzamelen zich de door Surtur aangevoerde zonen van
Muspelheim in bet grootste schip der wereld, dat Naglefizre
beet en nit de nagels van gestorvene menschen bestaat. Te vergeefs snijdt men die den lijden voorzigtig af; want daar toch
velen onbegraven blijven en vergaan, blijft er toch nog altijd
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genceg bouwst of voor het vaartuig overig, dat onder besturing
van den reus Ilrymer naar Asgard stevent. Alsdan begint de
vreeselijke strijd, die ten voordeele der brandstichtende aanvallers eindigt, hoe dapper ook de Asen , ondersteund door alle
helden van het Walhalla, zich verweren, om de aarde van haren ondergang to redden. Alles is vruchteloos. De rijken der goden, zoo wel als der aarde, worden door het vuur verteerd, gelijk
nader onder Walhalla geschilderd is. De tegenstelling van
Muspelheirevormt Niftheinz, het ijskoude en steeds met nevelen
overdekte gebied der onderwereld, hetwelk in het donkere noorden gelegen is.
Myrmidonen (grieksch), z. A e Zi c u s.
Myrrha (grieksch), z. Adonis.
Myrtilus (grieksch), de zoon van Hermes (Mercurius) en
Cleobule, de wagenmenner van Oenomaus , lien hij verried en
waarvoor hij door Pelops in zee gestort werd. Z. Pelops.
Ster vend sprak hij nog over het leger van Pelops den vloek ult.
Hij werd door zijnen varier als voerman onder de sterrenbeelden geplaatst.
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Naenia (romeinsch), de godin der Droefheid , die aan de
lijkzangen en klaagliederen haren naam gaf.
Naglefare (noordsch), z. Muspelheim.
Najaden (grieksch) , de nymphet] der binnenwateren en
bronnen Z. Nymphen.
Nal of N a al (noordsch), z. L 0 k e.
Nandana (indisch), z. Indr a.
Nandi (indisch), de stier of buffel , bij de Indiers over bet
algemeen zeer heilig geacht, zoo dat slecbts de allerlaagste diep
verachte klassen rundvleesch durven eten, zonder eene vreeselijke
zonde op zich te laden. De god Schiva rijdt op zulk eenen stier.
Nanna (noordsch), z. Balder.
Narcissus (grieksch Narkissos), een zoon van den riviergod Cephissus en de nymph Liriope , was een jongeling van
buitengemeene schoonheid, maar koelzinnig en terug getrokken
jegens iedereen, vooral jegens het vrouvvelijke geslacht. Hij stiet
de bekoorlijkste van alle Nymphen, de schoone Echo, die in
liefde voor hem ontgloeid was, met zulk eene hard vochtigheid
van zich af, dat de godin Nenzesis besloot de versmade maagd
te wreken. Toen nu eenmaal Narcissus zeer verhit en dorstig
van de jagt huiswaarts keerde, bukte hij zich over eene boeotische bron, welker klare spiegel hem zijne eigene bekoorlijke
beeldtenis terugkaatste. In den beginne meenende, dat hij eene
werkelijke gestalte aanschouwde, en zijne oogen niet van het beeld
kunnende afwenden, werd de jongeling hevig op zich zelven verliefd. Te laat zag hij zijne dwaling, toen hij nu ook zijne wapenen en de gesteldheid zijner kleederen zag. Even als Echo vroeger in smart verteerd was, zoo verteerde ook thans Narcissus in
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dwaze liefde en vruchteloos verlangen, tot dat hij langzamerhand
tot eene schim uitteerde en door de goden uit rnedelijden in de
naar hem genoemde bloem narcisse veranderd werd, die nog
thans hare kroon , in smaehtend verlangen, over den zoom van
heldere beken laat hangen en zich in het water spiegelt. Zoo
vonden hem de nymphen, toen zij den verlorene zochten.
Nared of N a r e d a (indisch) , woordelijk de Wetgever, een
zoon van Brahma en bij de Indiers in zeer groot aanzien. Hij
wandelt nog thans op de aarde rond en geeft niet alleen de voortreffelijkste wetten, maar is ook een welbespraakte bode der goden en een uitstekend krijgsheld , die de heerlijkste daden verrigt. Hij is daarenboven buitengewoon ervaren in de toonkunst
hij heeft de Wina uitgevonden , de fijnste windharp, en wordt
ook een meester in alle kunsten genoemd.
Nauplius (grieksch), een zoon van Poseidon (Neptiinus)
en van Amym-One, eeue der dochters van Danaus , was een beroemd zeevaarder en de stichter van Nauplia ; hij werd zeer oud
en was steeds zeer vertoornd op de goden, wanneer een mensch
verdronk , waarom de goden hem met hetzelfde onheil straiten.
Z. Amym one en A u g e. — De tweede en meer beroemde
Nauplius was koning van Euboea, aan Wien. Catreus van Greta,
de zoon en troonerfgenaam van den jonge ren Minos, zijne beide
dochters overgaf, onder voorwaarde van haar in verwijderde
landstreken te verkoopen. Een orakel had namelijk dezen vorst
verkondigd, dat hij door zijne kinderen zou omkomen , hetwelk
ook geschiedde, gelijk onder Althe me a e s verhaald is. De eene
zijner dochters ondertusschen, A erOpe, gaf Nauplius aan Plistkenes, of ook aan diens vader Atreus van Mycenae, tot gemalin,
zoo dat zij in het afgrijselijke koningshuis te Mycenae eene gewigtige rol speelde, waarvan op Atreus meer hijzonder gesproken wordt. De tweede doubter, Clynfene genaamd , koos hij
zelf tot gemalin, en zij baarde hem, behalve verscheidene andere
kinderen, Palamedes , eenen der voornaamste helden in het leger der Grieken v66r Troje. Gehaat en valsehelijk aangeklaagd
door Ulysses (Odysseus) werd de jonge held onder de muren
deter stad onschuldig ter dood gebragt. Vruchteloos poogde
Nauplius, die zich later zelf in het leger begaf, de onschuldig
verklaring, of eene eervolle verontschuldiging your het zijnen
soon aangedane onregt te verwerven ; daarom besloot de diep
beleedigde vader aan de naar huis keerende grieksche bevelheb-
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bers de vreeselijkste wraak te nemen. Van Troje terug gekeerd,
liet hij door Oeax, zijnen tweeden zoon, overal het gerucht verspreiden, dat de zoo lang afwezige veidheeren en koningen van
zins waren hunne wachtende gemalinnen te verstooten, en zich
andere gemalinnen nit de oostwaarts gelegene landen mede te
brengen; en verder,, dat deze of gene vorst reeds in den strijd
tegen de Trojanen gevallen was , al was dit ook volstrekt onwaar. Dergelijke valsche berigten hadden de afschuwelijkste
gevolgen. De vertoornde gemalinnen wreekten zich deels door
ontrouw aan hare vermeende trouwelooze echtgenooten , deels
door hen te vermoorden, toen zij welbehouden in het vaderland
aankwamen, en ook gedeeltelijk daardoor, dat zij nieuwe wettige
echtverbindtenissen aangingen. Uit wanhoop verhing zich. Anticlea , de moeder van Odysseus, terwijl Penelopea, diens getrouwe gemalin, zich in de zee stortte, loch evenwel van den
dood gered werd. De wraak van Nauplius was daarmede echter
niet voldaan. Toen de vorsten en legerhoofden, na de verovering
van Troje, den steven huiswaarts wendden en Euboea voorbij
zeilden, beval hij op de gevaarlijkste plaatsen der kust lichten
aan te steken, waardoor vele schepen op den dwaalweg geleid
werden en op de kust hunnen ondergang vonden. Wat in de golyen niet te gronde ging , werd door Nauplius en de zijnen, die
de schipbreukelmgen beloerden, onbarmhartiglijk gedood. Van
deze volksvertellingen heeft Sophocles voor een paar zijner treurspelen gebruik gemaakt, die echter zijn verloren gcgaan.
Nausiciia (grieksch), de dochter van Alcinous, koning
der Phaeaciers, en van Ar e- te, die Odysseus (Ulysses) vriendelijk ontving en hem naar haren vader bragt. Z. Al cinOus en
Ulysses.
Nausin6us (grieksch) , de zoon van Odysseus (Ulysses)
en Calypso; zijn broeder was 1Vausitlerms, van welken naam er
nog anderen voorkomen.
Nectar (grieksch), de geurige godendrank, negenmaal zoeter
dan honig, dien de goden van den Olympus steeds in de plaats
van wijn genoten , welke laatste alleen door de menschen gedronken wordt. Met de beroemde godenspijs Ambrosia verleende
hij eeuwige jeugd ; hij was ook de drank der onsterfelijkheid ,
die bij de Indiers den naam van Amrita droeg. In lateren tijd
is elke voortreffelijke drank spreekwoordelijk nectar genoemd.
Neidhard of Nidb ognr (noordsch), de booze slang, die
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in Nifiheint woont, en met hare kinderen bestendig aan den
esch Ygdrasil knaagt, om dezen wereldboom te doen vallen,
welks eene wortel zich tot in het genoemde rijk uitstrekt. Te vergeefs zoekt zij echter dezen worteltevernietigen. Z. Y g d r a s i 1.
Neilos (grieksch) , z. Nil u s.
NeIth (egyptisch), ook N el th a, eene der jongere godhe den van Egypte , die te Sass Neder-Egypte haren voornaam.sten tempel had, waarin haar beeld in eenen sluijer gewikkeld
stolid , en hetzelfde beroemde opschrift droeg, dat anders op de
standbeelden van Isis gevonden werd, Z. Isis. Zij wordt voor
de stichtster van Sais opvegeven. Zij werd gehouden voor eene
veelzijds werkende natuurgodheid, ervaren in wetenschappen en
kunsten. Met Cneph en Phtha vormde zij de beroemde Trias
of drieeenheid, die de oorzaak van alle aanwezen, den goddelijken wereldgeest, die in de wereld leefde en werkte en met de
p atuur vereenzelvigd was, voorstelde. Zij werd later dikwijls
met Isis verwisseld. Hare priesters genoten den grootsten naam
der wijsheid, zoo dat zelfs Grieken zich tot hen begaven, om
van hen wijsheid teleeren. De Grieken vereenzelvigden haar reeds
ten tijde van Plato met de Ath-e-ne der Grieken, en dus de Romeinen later met Minerva. Haar hoofdtempel te Sass werd op
haar jaarlijksch feest prachtig verlicht , en de Egyptenaren,
die te dezer plaatse niet konden verschijnen, vierden evenwel dit
feest, door talrijke lampen aan te steken.
Neleus (grieksch), de tweelingbroeder van Pelias, de soon
van de sehoonlokkige Tyro, eene dochter van den Neoride SalmOneus , en van Poseidon (Neptnnus) den god der zee. Door
zijne moeder werd hij met zijnen broeder te vondeling gelegd,
maar door paardherders gevonden en opgevoed. Eerst toen zij
volwassen waren, vernamen zij vie hunne moeder was. Na dat
Cretheus, de gemaal van Tyro, gestorven was, kregen de beide
broeders twist over de opperheerschappij van Jolcus in Thessalie ; Neleus werd door zijnen broeder verdreven, en vlugtte
naar Messenie, alwaar hij de stad Pylus bouwde. Aldaar huwde
hij met Chloris , eene dochter van Amphion , die hem twaalf
zonen en eene dochter, het schoonste meisje harer eenw, Pero
genaamd, schonk; Bias verkreeg haar, met hulp zijns broeders
Illelarnpus , tot gemalin. Z. Mel ampu s. Al deze zonen werden in eenen krijg door Hercules omgebragt, met uitzondering
van den wijzen, door ITomerus zoo zeer hekeuden Nestor, die
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toevallig van huis afwezig was. De oorlog was daardoor ontstaan,
dat Nsleus Hercules, na diens vermoording van 1phitus , niet
door een zoenoffer reinigen wilde. In w eerwil van de dapperste
verdediging werd hij volkomen geslagen. Hij stierf te Corinthe , waar hem door Sisyphus een grafteeken werd opgerigt.
Neniesis (grieksch) , woordelijk de Uitdeelster, eene godin
der geregtiyheid , de verhevene godin der vergeldiny,, die zoo
w el den door overmatig geluk ontstanen overmoed der stervelingen , als ook elk ander misdrijf, elke misdaad strafte. Zij is
de vijandin van alles , wat de gewone pale') oversehrijdt , duldt
niet, dat de menschenkiuderen de grenzen van het hun door
de goden afgeperkte geluk overschrijden, en verdemoedigt vroeg
of laat den overmoedigen boosdoener. Zoo werd zij in het algemeen eene wrekende godheid, van gelijke beteekenis met Adios- , de onontkoombare, die op haren naam beschreven en afgebeeld is. Nemesis was eene dochter van den Nacht en van
Erebus (Duisternis), of ook naar anderen van Dike en Oce'aus.
Ook wordt zij uit hoofde van haar ambt
met Ate en de Eunieniden in verband gebragt. Wij zien haar hier als Nemesis
Panthea (algodheid) voorgesteld, voorzien
van de vleugelen van Nike (Victoria), de
schaal en slang der Hygea (gezondheid)
in de hand houdende , en naast zich het
rad der gelukgodin Fortuna, waardoor
aangeduid moet worden, dat zij aan waardige menschen overwinning , gezondheid
en de gaven des rigatonis uitdeelt. Over
bet geheel stelde men haar voor als eene
jeugdige godin, die veel overeenkomst met
Aphrodite heeft. Van eene zekere plaats
Rhamnus , in Attica gelegen , waar zij
eenen tempel en een standbeeld had, draagt
zij den bijnaam van R ha m nu si a ; doze
tempel was op eenen heuvel aan zee gelegen en door de hand van
eenen leerling van Phidias met eon prachtig standbeeld versierd,
hetwelk, zoo men zegt, uit hetzelfde stuk parisch mariner gehouw en was, dat do trotsche Perzen onder Datis en Artaphernes
mode naar Marathon gebragt hadden , oin daarvan een zegeteeken 1, our hunne uverwInningett op to rigten. Zoo zeker meenden
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zij te zijn van hunne zegepraal over de vrijheidlievende Grieken.
Maar de hoogst deftige en onomkoopbare goden Nemesis stelde
de ijdele verwachtingen der vijanden te leur, en zij stiafte in den
beroemden slag van Marathon den overmoed der magtige Perzen.
Behalve de gewone kenteekenen van Nemesis ziet men in hare
linkerhand dikwijls eenen toom, ten teeken, dat zij alle overdre vene gevoelens en gezindheden breidelt. De haar anders geschonken vleugelen moeten de snelheid uitdrukken waarmede zij de
strafbaren vervolgt ; de nzaagdelifice gestalte hare zuivere en
edele gezindheid. Want zij schept geen behagen in haar weinig
genoegen schenkend ambt, gelijk de andere goden in de wraak,
maar zij haat het onregt , en straft sleehts, wanneer men de gestelde palen wil te buiten gaan. Het is hare taak, de stervelingen
binnen afgepaalde grenzen te houden.
Neoptoremus (grieksch) , z. Pyrrhus.
Nephele ( grieksch), z. Phrixus en Atham a s.
Nephthys (egyptisch) , z. A nub i s en 0 sir i s.
Neptunus (romeinsch) , en Poseidon (grieksch), een
der tzvaalf groote goden (z. J u pi t er), en de god der Zee.
In oud-Italie was hij niet anders dan een veldgod, die inzonderheid de paarden besehermde ; maar daar de paarden in de
overoude tijden in Griekenland, haar het algemeene volksgeloof, in het naauwste verband met de bronnen en beken stonden , en de grieksche Poseidon ook god der zee, zoo wel als de
beschermheer van het ros was, is Poseidon, toen de Romeinen
met hem bekend werden en zij eene vloot verkregen hadden,
met den ouden Neptunus geheel vereenzelvi gd. Neptunus, of
liever Poseidon, was een zoon van Saturnus (Kronos) en van
Rhea, de jongste der beide oudere broeders van Jupiter, ea de
broeder van Vesta (Hestia), Ceres en Juno. Ook hem had de
vader verslonden; nadat hij echter uit diens ligchaam door het
braakmiddel van Metis , even als de anderen, gered was, hielp
hij zijne broeders en zusters de Titans bestrijden, en toen nu het
gebied der wereld onder de Brie broeders Jupiter, Pluto en Neptunus verdeeld werd, werd hem de heerschappij der zee toegewezen. Van de dankbare Cyclopen, die zich door de nieuwe goden
uit den Tartarus bevrijd zagen, verkreeg hij het magtige wapen,
dat hij bestendig in de hand draagt, den gouden drietand, waarmede hij de golven van het hem ondergeschikte element nu eens
door verwekte stormen hemelhoog opjaagt, dan weder duet be-
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daren en effen als een spiegel maakt , en soms ook rotsen schokt
en verbrijzelt, het vaste land vaneen scheurt, en alle zeeoevers
wijd en ziid doet trillen en verwoest. Van daar ontsproot zijn,
bekende bijnaam Enosiehthon of Ennosigaios, de aardberoerder.
Over het geheel was Poseidon een magtig God, onbeperkt heerschende op het gebied der wateren, die de geheele wereld omvatten en besproeijen, waarom de Grieken hem den Zeus der
zee noemden. Even als Zeus over den hemel, heerscht hij, de god
der onbed-vvingbare zee, over de aarde. Met zijne bruisende wateren overstroomt hij bet land, en de opgejaagde golven , de
gewone oevers verlatende , verwoesten met onweerstaanbaar geweld stedea en dorpen en velden, en brengen ellende en dood
over het menschdom. Ook de aardbevingen worden aan den zeegod toegeschreven, en zijn een vreeselijk getuigenis zijner magt,
die heerscht over al het aardsche , eilanden uit de zee doet opkomen , en geheele landstreken in de donkere diepten der wateren
doet verzinken. Door zijnen stap alleen doet hij de woudgebergten en rotsgronden trillen; in zijnen toorn doet hij de grondvesten des aardbodems schudden , seheuren en vaneen barsten, zoodat de bergen van hunnen grondslag tot aan den top splijten,
de steden waggelen en instorten, en zelfs de onderaardsche Pluto
vreest , dat het deksel zou kunnen
scheuren , hetwelk de afgrijselijke
doodenwereld your de oogen van de
goden en mensehen verbergt.Ook den
hemel durft hij met wolken bedekken,
en wanneer hij toornig is staan hem
alle winden en orkanen ten dienste,
Kortom hij heerscht in zijn rijk als
een tweede Zeus, en niet alleen de
wereldzee, maar ook alle binnenlandsche wateren, rivieren , beken
en bronnen staan onder zijnen oppermagtigen schepter, den drietand;
waarvoor zich alle andere bewoners
der wateren bukken moeten. Geen
wonder, dat de zeereizigers hem inzonderheid aanriepen , en met den
doodelij ksten angst voor zijne wrack
vervuld werdeu w anneer zij hon
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vertoornd, op de eene of andere wijze beleedigd , of den verschuldigden eerbied niet toegebragt hadden. Op den diepen
bodem der zee, op eene plaats der kust van Euboea, prijkte
zijn vorstelijk paleis , dat geheel van good en parelen , prachtig schitterende en onvergankelijk, den verhevensten aanblik
opleverde ; wanneer hij de poorten van dit godenpaleis verliet,
dam was hij meestal op eenen prachtigen wagen gezeten ; hij
spande de rossen aan, die snel waren als de wind, en gouden
nianen en metalen hoeven hadden, greep de sierlijk gewerkte
gouden teugels , en zeite zich op den schitterenden zetel, terwijl
een gouden mantel om zijne schouders golfde. De monsters des
afgronds doemden op uit de diepten en dartelden rondom hunnen
gebieder, die naar boven steeg en zijne zeerossen over de oppervlakte der wateren hecn zweepte; dartelend en spelend weken
de golven aan beide zijnen y our den naderenden god, terwijl het
gespan met zulk eene snelheid voortvloog, dat zelfs niet eens de
metalen assen der raderen door bet kokende schuim bespat werden. Een schitterend gevolg schaarde zich op zijnen togt rondom
den wagen des gebieders , de troepen van walvisschen , robbers
en dolfijnen , de afschuwelijke koren van Phorcys en Glaucus,
de bekoorlijke Nereiden en al de overige zeebewoners, die den
zeegod hunne hulde kwamen bre-igen. Niet zelden gebeurde het,
dat, wanneer de magtige drietandzwaaijer aldus over de blaauwe
waterer' voer, ook zijne gemalin, de koningin der zee, de trotsche
Amphitrite, welke met hemn het zonnige paleis op den bodem der
zee decide, aan zijne zijde gezeten was. Zij NA as eene dochter van
Nereus en Doris. Hoe haar gemaal haar overhaalde om zijne
gemalin te worden, is op Amphitrite verhaald; hare kinderen waren can knaap Triton, die bij zijne ()riders bleef wonen,
en zijnen naam aan de Tritons gaf, en eene dochter Rhodos, die
de gemalin van den zonnegod Helios en de moeder der Heliaden
werd. — Hoe onbeperkt Neptunus echter ook in zijn rijk heerschte,
zoo moest hij zich toch aan den oppermagtigen wil des sterkeren
godenkonings onderwerpen. Wei is waar deed hij dit dikwijls
Diet zonder tegenkanting, en zou hij zich gaarne tegen de bevelen zijns broeders , wanneer zij met zijne eigene plannen niet
strookten, verzet hebben , mar aan eene regtstreeksche ongehoorzaamheid waagde hij het toch niet zich schuldig te maken.
Veeleer erkende hij de oppermagt van Jupiter zoo geheel en al,
dat hij hem zelfs eenmaal, gelijk Humerus berigt als eene die-
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nende godheid, de rossen uitspande en den wagen zorgvuldig ter
zijde schoof. De stervelingen eerden te regt algemeen zijne verhevene heerschappij. Van de eene zijde hadden zij zijnen toorn
te duchten, vooral de zeevaarders en kustbewoners; aan de eersten wreekte hij zich door storm en schipbreuk, gelijk uit de
lotgevallen van Odysseus (Ulysses) blijkt ; aan de laatsten door
overstroomingen en afschuwelijke zeemonsters, waarvan Cepheus
en Laoniedon beroemde voorbeelden zijn ; aan de andere zijde
moesten de menschen hem voor zijne weldaden dankbaarheid
toebrengen. Niet alleen toch, dat hij de god des waters, het alles
bevruchtende element was, hetwelk hij tevens met millioenen
wezens bevolkt had; niet alleen, dat de stervelingen aan hem de
scheepvaart to danken hadden, — Poseidon was ook de schepper
van het zoo nuttige paard; hij verwekte dit door eenen slag met
zijnen drietand, waarmede hij, naar het eene verhaal, eene rots
van Thessalie, naar het andere, den grond van Attica opscheurde, toen hij met Minerva (Pallas Athene) naar de heerschappij
over die landstreek dong. To gelijk vond hij ook den toom uit,
opdat de menschen het edele dier zouden kunnen beteugelen, ten
minste naar de opgave van vele dichters ; want deze uitvinding
wordt door afwijkende mythen aan Pallas Athene toegeschreven. Van daar kwam het, dat het paard een zijne voornaamste kenteekenen of attributen was, en dat bij de kampspelen
de mededingers in het wagenrennen zijnen bijstand aanriepen ;
gelijk dan ook in het algemeen deze god, zoo als reeds vroeger
gezegd is, vooral bij de oude Romeinen de beschermer van het
ros en de rijkunst (N ep tun us eq u es t e r) was. De mythe
voegt er bij, dat hij herhaalde malen de gedaante van een edel
ros aannam , eenmaal om met de Gorgone Medusa den gevleugolden Pegasus voort to brengen, en naderhand om de godin
Ceres (Demeter) to verrassen , die zich in cone merrie veranderd
had, toen zij naar zijne liefdesbetuigingen niet hooren Wilde en
zijne vervolgingen Wilde ontgaan. Uit de laatste verbindtenis
ontsproot het door zijne snelheid bekende goddelijke wonderpaard
Arion, dat na verscheidene bezitters gehad te hebben in handen
van koning A cfrastus overging.Behalv e het paard was hem ook een
tweede dier heilig, de dolfijn; want dit vlugge zeedier had de god tot
zijnen liefdebode gekozen , toen hij naar de gunst van Amphitrite
dong, en het nit dankbaarheid voor het gelukkige opsporen der
schuchtere gevlugte maagd under de sterren geplaatst. De dolfijnen
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waren daarom voornamelijk aan Neptunus gewijd ; zij waren de
vrienden der zeelieden en der menschen in het algemeen, en schonken bun eenen gelukkigen overtogt. Voor het overige leidden
eene menigte der koenste holden hunn en oorsprong van den zeegod
af; want het ontbrak hem, evenmin als den Zeus des hemels en
den anderen goden, aan liefclesavonturen. Eon der bekendste is
dat, hetwelk onder A m y m -o n e verhaald is; hior nevens is deze
dochter van &Indus voor'--Li44
gesteld , in het oogenblik,
dat zij voor den afschuwe
lijken sater, dien zij met
hare lans toevallig opgewekt had, verschrikt tong
wijkt, en in de armen van
Neptunus vlugt,die op haar
hulpgeschrei nit zee opge stegen was en zich op de
kust begeven had. Ook
andere jonkvrouwen verheugden zich over de guest
van den magtigen god en
werden door hem tot ge 41111C
lukkige moeders gemaakt.
schonk hem Agenor
en Belus,Iphimedia de Aloiden Otus en Ephialtes (z. Al dens),
Moliiine de Molioniden Eurytus en Cteatus , Astypalaea Eurypylus, en Lysianassa den door zijne wreedheid beruchten Busiris van Egypte. — Ook de Cycloop Polyphemus, dien Odysseus zijn eenig oog uitbrandde, was eon zoon van Poseidon, dien
hij bij Thoosa verwekte, gelijk ook Periboea, de dochter van
E'urymedon, hem NausithOus (den snelvarende) baarde. Zoo was
ook Nauplius, de stichter van Nauplia, de soon van Amymone.
In den trojaanschen oorlog was Neptunus eon verbitterd vijand
der Trojanen , omdat hun koning Laomr*don hem en Apollo bet
bedongeii loon voor het oprigten der muren geweigerd had. Hij
was door de °peering van liesiOne niet verzoend, en na Trojes
val verwoestte hij self de muren met zijnen drietand, en leidde
or de golven der zee over heen om haar geheel to verdelgen. Overigens is hij met de andere goden in bestendigen strijd om het
bezit des lands, dat hij hun zoekt to outtrekken en zich toe le,
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eigenen, door het met zijne magtige baren te overdekken. Het
was daarom natuurlijk, dat de zeegod inzonderheid als beschermer der zeehavens, kusten en ellanden vereerd werd, en op zulke
plaatsen zijne beroemdste tempels had, als te Taenaron, op de
landengte olden isthmus van Corinthe, alwaar te gelijker tijd te
zijner vereering de beroemde isthmische spelen gevierd werden,
die de olympische spelen bijna inluister evenaarden, om de drie jaren ander de den god gewijde pijnboomen plaats hadden, en waaraan geheel Griekenland, met uitzondering der Eleers, deel nam.
De Corinthiers hadden de laatsten van het bijwonen dier spelen.
uitgesloten. Ook op het attische voorgebergte Sunium bezat hij
eenen altaar en tempel. Men offerde hem zwarte en witte stieren,
ook rammen en wilde zwijnen. — Wat zijne afbeelding betreft,
zoo zijn niet slechts de kolossale werken van Praxiteles en Lysippus verloren gegaan, maar ook bijna alle standbeelden van dezen
god, die van eenige beteekenis waren. Dat, wat nog het best van
hem overgebleven is, bevindt zich te Dresden ; het stelt den god
voor als op eenen dolfijn staande, terwijl hij op eene scheepssnebbe rust. Onmiskenbare navolgingen van het majestueus gelaat van Jupiter, een zeer streng uitzigt, verwarde haren van
hoofd en baard, en eene breede mannelijke borst als het ideaal
van sterke mannelijke kracht, zijn de karakteristieke kenmerken,
die de veredelde kunst aan zijn beeld gegeven heeft, wanneer zij
den vreedzamen, niet den woesten, toornigen, van storm zwangeren god voorstelde. In de oudste tijden was hij meestal zorgvuldig bekleed en in kalme houding, later naakt en soms in hevige
beweging. Meestal staat hij met den drietand in de regterhand ;
zittende leunt hij met voor over gebogen hoofd, met het eene been
op eene rotsachtige hoogte. Sams heeft hij eenen krans van pijnboombladeren in het haar. Hoofdzakelijk stelde men hem voor met
Amphitrite op eenen met zeepaarden (hippocampen) bespannen
waren en de groote beeldhouwwerken van Myron en Scopas omringden hem ook met een gevolg van Nereiden en zeegedrogten
van allerlei aard.
Nereiden (grieksch), de dochters van Nereus en van zijne
zuster Doris, ten getale van vijftig, schoone, blijmoedige, zvvartaogige nymphen, die in het prachtige paleis harer ouders op den
bodem der Aegaessche zee woonden. Eene der beroemdste ander
haar is Thetys , de moeder van Achilles. Zij komen niet alleen
op de oppervlakte der waterers, om den opperkoning Poseidon
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(Neptunus) te vergezellen eu door hare dansen op den togt te
vermaken, maar dartelen ook met de Tritons en dolfijnen op den
blaauvven , golvenden zouten vloed , spelen en vermaken zich in
het heerlijke licht van Helios, als de Oceaan het beeld van liefelijke
kalmte en rust oplevert. Even als zij naar hunen vader Nereiden heeten, zoo werden zij ook naar hunne moeder Doris , eene
dochter Oceanus en Thetys , somtijds ook D or i d e n genaamd.
Haar vader N e r e us zeif was een zoon van Pontus en van Gaea
(de aarde), en een oud zeegod , die even als de tooverachtige
Proteus de bekwaamheid bezat , om zich in elke willekeurige
gestalte te veranderen, het meest verborgene te doorzien en de
toekomst te voorspellen. Daarom was het ook, dat Hercules
zich tot hem wendde , toen hij de tuinen der Hesperiden moest
opzoeken.
Nerthus (noordsch) , eene oud duitsche godin, de oorspronkelijke moederaarde voorstellende , die in de landen ore de
Oostzee vereerd werd, en waarvan men later de godin Hertha,
(aarde) gemaakt heeft. Op een eiland van de Oostzee, misschien
het eiland Rugen, stolid in een haar gewijd bosch haar overdekte
wagen, waarop zij plegtige omgangen deed, om vrede en vreugd
in het rond te verspreiden.
Nessus (grieksch), z. H ercule s.
Nestor (grieksch) , een koning van Pylus in Messenie, de
oudste en wijste raadgever van het grieksche leger voor Troje,
die om zijne door Homerus hoog geprezene wijsheid tot een
spreekwoord geworden is. Daar zijne raadgevingen op rijpe ervaring berustten, waren zij meestal de besten , en dwongen zelfs
den trotschen legeraanvoerder A ganzeinnon bewondering af,Zijne
welsprekeudheid was zoo groot, dat hij daarin zelfs Odysseus
(Ulysses) overtrof, en de dichter dit door het bekende gezegde
uitdrukte: ))dat de woorden zoeter dan honig van zijne lippen
vloeiden." De indruk van dat gene, wat hij zeide, werd nog verhoogd door zijn aauzien en zijnen hoogen ouderdom. Toen hij
naar Troje trok, had hij reeds twee menschenleeftijden doorleefd en was in den derde reeds een eind wegs gevorderd, welke
tijdvakken op omtrent eene eeuw,maar soms ook op drie en dertig
jaren berekend werden. Nestor was een zoon van Neleus en
C'hloris , en had elf broeders , die alien door Hercules omgebragt
werden; hij alleen ontging het bloedbad, omdat hij zich toevallig,
toen doze halfgod Pylus bestorrnde , to Gerene in Messenie op-
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hield, van welke plaats Homerus hem gew oonlijk den gerenetischen held noemde. In zijne jeugd onderscheidde hij zich evenzeer door zijne dapperheid, als in zijnen ouderdom door zijne
wijsheid , en verrigtte vele heldendaden. Hij nam deel in den
strijd der Lapithen tegen de Centauren , en wordt ook onder de
helden der Calydonische jagt en onder de Argonauten opgeteld.
Met negentig schepen naar Troje getrokken, was hij steeds de
raadsman van bet lager en de vredestichter der naij verige opper
hoofden ; wel verloor hij gedurende de belegering eenen zijner zonen, AntiNchus, die door de hand van den dapperen Memnon viel ;
doch hem zelven verleende Zeus (Jupiter) de bijzondere gunst,
dat bij geliikkig en zonder gevaren in zijn vaderland mogt terug
keeren , om het overige zijner reeds hoog geklommen levensja ren vreedzaam in den schoot der zijnen te slijten. Teleniiichus
bezocht kern naderhand te Pylus , om bij hem berigten van
zijnen vader Odysseus in te winnen. Hoog bejaarde mannen,
die zich door verstand en welbespraaktheidonderscheiden, worden
nog wel eens Nestors genoemd.
NidhOger (noordsch) , z. Neidhard,
Niflheim (noordsch) , de nevelwoning, het ijskoude in het
noorden gelegen rijk des doods en der ellende, beheerscht door de
verschrikkelijke gel of Hela, wier gebied Helheini heet, en het
middelpunt dezer donkere onderwereld inneemt. °rider de twee
en dertig helrivieren (Eliwager), die aldaar stroomen, bevindt
zich de Nidur,, waaruit men, even als nit de Lethe der Grieken , de Vergetelheid van al bet verledene dronk. Eene nadere beschrijving van het gebeele rijk zoeke men op H el, en
vergelijk M us pelh ei m.
Nijam (slavisch) , de god van den dood bij de Polen en
Sileziers , de geleider van de zielen der afgestorvenen.
Nike (grieksch) , z. Victoria (romeinsch).
Nilus of N eilos (egyptisch en grieksch), de wereldberoemdc
stroomgod , aan Wien Egypte zijne vruchtbaarheid te danken
had. Zijne wateren moesten zestien ellen stijgen om te overstroomen en hunnen zegen over het land te verspreiden, waarom men hem dikwijls afbeeldde ale met zestien genien omringd.
Hier nevens zien wij hem afgebeeld tegen een rivierpaard leunende , en met eenen hoorn des overvloeds in de hand, die van
veldvruchten voorzien is, terwijl hij in de linkerhand eenen korenhalm draagt. Door de Egyptenaren zelven werd Osiris, die
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te gelijk de alles bezielende zonnegod was, als de eigentlijke
nijigod en als de schenker van zegen en overvloed in zulk eenen
hoogen graad vereerd, dat de Grieken niet nalaten konden , dezen
watergod met hunnen Zeus Kronion te vergelijken. Bij hen gold
evenwel deze stroomgod, even als
alle goden van rivieren en zeeen,
eveneens dikwijls voor eenen zoon
van Oceanus en Thetis ;ook maakten zij hem tot varier van de met
koning Epiiphus gehuwde Memphis, die de moeder van Libya werd, waarvan het land Libye
den naam kreeg.
(grieksch), de wegens haar droevig lot bekende gemalin van Amphion , was de dochter van den koning Tantalus
van Phrygie en van Done of Taygite, eerie dochter van Atlas.
In den beginne werd haar huwelijk door de zonnestralen van het
volmaaktste geluk beschenen. Haar gemaal had zich, gelijk onder Amp hi o n verhaald is, met zijnen tweelingbroeder Zethus
den schepter van het koningrijk Thebe veroverd, en zij zelve
zette dien glansrijken troon den schoonsten luister bij, daar zij
haren gemaal in haar huwelijk zeven zonen en zeven dochters
schonk. Te gelijk was Niobe de
sehoonste vrouw,, die ooit eenen
troon tot sieraad verstrekte, en
niettegenstaande zij zoo vele kinderen het aanzijn geschonken had,
had zij nog zulke uitstekende bekoorlijkheden , dat zij , omringd
door hare dochters, die haar in
schoonheid evenaarden , slechts
h voor de oudste in dien beminnelijken krans kon gehouden worden.
Even heerlijk wiesen hare zonen
op. Te regt ver y ulde dan ook een
gevoel van hoogmoed de borst der
ouders , wanneer zij het oog op
hunne bloeijende nakomelingschap
28
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sloegen ; de goden toch schenen hen en hunne kinderen onder
hunne bijzondere bescherming genomen te hebben. Want eene
mythe verhaalt, dat Aedon, de gemalin van Zethus, uit afgunst
op het talrijke kroost haver schoonzuster,, het besluit nam, een
der zonen van Niobe heimelijk om te breugen ; zij kon echter
haar misdadig oogmerk niet bereiken, maar doodle door eene
noodlottige vergissing Karen eigen zoon waarop zij door
de hemelbewoners , deels tot straf voor hare boosaardige plannen, deels uit medelijden, gelijk onder A e d o n gemeld is, in den
eeuwig klagenden nachtegaal veranderd werd. Zulk eene mare
ramp, als de moord van Karen geliefden zoon, zag Niobe dus wel
is waar gelukkig van zich afgewend , maar in de allerzwaarste
zoude zij naderhand haar geheele huis door den overmoed storten, die zich van hare anders verhevene ziel meester maakte. Zij
beroemde zich namelijk tegenover Latona (Leto) op het groote
getal barer kinderen, en praalde er mede, dat zij meer eer verdiende, dan deze godin, die slechts twee kinderen, Apollo en Artemis (Diana) had ; zij verbood zelfs haar langer te offeren en
verhinderde ook het y olk daarin. Verbitterd over zulk eene
schennis barer goddelijke hoogheid, riep Latona bare onsterfelijke kinderen op om haar te wreken. Beiden waren maar al te bereidvaardig om den wensch
hunner beleedigde moeder
te vervullen ; op denzelfden
dag vielen al de kinderen
van Niobe door de nimmer
missende pijlen van den
god en de godin , terwijl
Apollo de zonen en Diana
de dochters nederschoot.—
Negen dagen lang lagen de
lijken der ongelukkigen onbegraven in hun bloed, omdat elk, die hen aan den
schoot der aarde Wilde toevertrouwen, door ontzetting over die verschrikkelijke wraak werd aangegrepen en door Jupiter in
stew] veranderd werd; ein-
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delijk werden, naar de mythe, de slagtoffers door de goden zelyen op den tienden dag begraven ; de moeder zelve, de rampzalige van hare kinderen beroofde Niobe, zwierf in onuitsprekelijke
smart en woeste wanhoop buiten haar huis en land rond, tot dat
zij op den berg Sipylos, tusschen Lydie en Magnesia gelegen ,
door de medelijdende goden in stee p veranderd werd ; maar ook
na deze herschepping gevoelt zij nog steeds dezelfde namelooze
smart, terwijl overvloedige tranen langs de rots afdruppelen.
Haar echtgenoot Amphion daarentegen bestormde, door dezelfde
wanhoop aangegrepen, met zijnen broeder Zethus verbonden, het
heiligdom van Apollo te Delphi, maar beiden kwamen ook aan
het altaar des tempels door de pijlen van den onmededoogenden
god om. Aldus ging bet geheele bloeijende geslacht van Amphion, ten gevolge van misdadigen overmoed, onder. Niobe werd
in de oude wereld het groote zinnebeeld der moedersmart , en
dichters en kunstenaars wedijverden , om door voortreffelijke
voortbrengselen van allerlei aard het aandenken van haar hartverscheurend lot voor te stellen. Van de antieke voorstellingen
is eene beroemde groep van Niobe en hare dochters, de Niobiden, wel veel beschadigd, maar toch nog gelukkig overgebleven ;
zij bevindt zich te Florence en wordt voor een werk nit de school
van Praxiteles of Scopas, althans voor een meesterstuk van attische beeldhouwkunst gehouden. Zij werd in 1583 onder puinhoopen gevonden.
Mord (noordsch) of NjOrdr, een schoon jongeling , een
der Wanen en geen Ase, die aan de Asen door de Wanen als
gijzelaar werd overgezonden, toen beide geslachten den wereldvrede sloten ; in zijne nieuvve woonplaats werd hij echter weldra
geheel burger. Zijne beide kinderen hadden zelfs het geluk onder de Asen zelven opgenomen te worden, wien zij inderdaad ook
tot het edelste en schoonste sieraad verstrekten ; de lichtende
god .Freirnamelijk en de lieftallige godin Freya waren de vruchten van het huwelijk , dat Niord met de schoone Skade, eene
dochter van den rens Thiasse , gesloten had. Zoo geraakte de
vreemdeling tot eene zeer aanzienlijke plaats in Asgard; hij
woonde in Noatun aan het strand der zee, en was de magtige
beheerscher der wmden en stroomen , de beschermer der zeevaarders , en over het geheel eene zegenrijke godheid , die over
wind en weder gebood. Zijne gemalin Skade gevoelde zich ondertusschen op den duur bij hem niet te huis; bet geschreeuw
28*
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der meeuwen stoorde haar in haren slaap en zij vertoefde liever
op de bergschakels van Thrymheim, waar zij geboren was. Haar
gemaal had echter niet veel geneigdheid om haar derwaarts te
volgen ; hij vond het gehuil der wolven in deze woudstreken onverdragelijk, en verlangde naar de kusten des oceaans terug, alwaar het gezang der zwanen zijne ooren streelde. Daar zich
hunne tegenstrijdige wenschen en gewoonten niet lieten vereenigen , scheidden de echtgenooten vrijwillig van elkander ;
Niord gaf toe aan zijne neiging , om in eene ligte boot over
de watervlakte te glijden en zich met de vischvangst bezig
te houden ; Skade zwierf op ligte sneeuwschoenen over de bevrozene bergvlakten , om den boog te spanners en het wild te
schieten.
Nisus (grieksch) , de zoon van Pandion , een koning, die
eerst over Athene en later over Megara heerschte , en wel onderscheidene zonen had, maar aan Nisus den schepter en het rijk
naliet. De laatste had nog niet lang op den troop gezeten, toen
koning Minos van Creta, de tweede van dien naam , in Attica
viel en zich rondom de muren van Megara nedersloeg, eene stad,
die zich met Aegeus, koning van Athene, tegen hem verbonden
had. De overwinning hing af van eene gouden of purperen haarlok, die koning Nisus op zijnen schedel droeg, een geschenk der
goden, dat hem onsterfelijk maakte, zoo lang het zijn hoofd zou
versieren. Slechts Scylla, zijne dochter, kende dit geheim. Ongelukkig vatte zij eene hevige liefde voor den vijandelijken aanvoerder op, dien zij van de stadsmuren dikwijls in de legerplaats
zag ; Minos maakte van deze omstandigheid gebruik om de
maagd om te koopen ; hij zond haar eenen prachtigen gouden
halsband en beloofde haar te zullen huwen. Scylla liet zich door
het geschenk en de belofte verleiden, en sneed, terwijl haar vader
des nachts in diepen slaap gedompeld was, hem de kostbare haarlok van het hoofd en leverde haar aan haren gewaanden bruidegom over. Nisus stierf oogenblikkelijk, de vijand veroverde
Megara en de verraderlijke dochter snelde den overwinnaar te
gemoet. Minos stiet echter de vadermoordenares met de grootste
versmading van zich af, en in plaats van haar naar Creta mede te
voeren, bev al hij haar aan den spiegel van zijn schip te binden,
zoo dat zij in het water nasleepte en jammerlijk moest verdrinken. Volgens anderen sprong zij in zee, en zwom het schip van
Minos na, tout deze haar vol afschuw verliet. De stervende werd
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door de goden in eenen zeevogel veranderd, die tot aandenken
aan de schandelijke daad, welke zij in haar leven gepleegd had,
op het hoofd eenen purperrooden vederbos draagt. Eene zeegier,
die dezen vogel bestendig vervolgt, is de vader van Scylla, dien
de goden als wreker in dezen vogel veranderd hebben. Over eene
andere gedaanteverwisseling van Scylla z. Scylla en vergel.
P terelqus.
Nixen (germaansch), water geesten , deels mannelijke, deels
vrouwelijke wezens , die half menschen, half zondige daemons
zijn, die hunne aanstaande verlossing te gemoet zien. Zij leven
in het water der rivieren, beken en bronnen, ook wel in zee. In
het algemeen verbindt zich aan hunne voorstelling, dat hunne
nabijheid voor de menschen verderfelijk is. Wat de vrouwelijke
Nixen betreft, zoo staan dezen ten naasten bij op eenen gelijken
trap met de Elfin, en onderscheiden zij zich van de laatsten hoofdzakelijk daardoor,, dat zij hare woonplaats in het vochtige element gevestigd hebben. Wanneer zij het water verlaten , om
zich onder de menschen te mengen, hebben zij de gestalte en de
kleeding van gewone jonkvrouwen , doch ofschoon zij zich alsdan
door groote bekoorlijkheden onderscheiden, hebben zij altijd een
bijzonder kenmerk, dat haren oorsprong verraadt ; zoo is bij
voorbeeld de zoom of de onderste tip van haar gewaad altijd
vochtig. Somtijds zetten zij zich, even als de Feeen of toover godinnen, aan den oever om zich in de warme zonnestralen te bakeren, en kammen hare lange haren nit, of bewaken het linnegoed, dat zij om te droogen op het bebloemde veld uitgespreid
hebben ; somwijlen duiken zij alleen met de bovenhelft van haar
prachtig ligchaam uit de golven op, terwijl zij de onderhelft, naar
men beweert, verbergen, omdat het, even als het ligchaam der
Sirenen, in eenen vischvormigen staart eindigt. Met de Elfen
komen zij ook daarin overeen, dat zij gezang, muzijk en dans beminnen en in deze kunsten zeer bedreven zijn ; evenwel niet tot
voordeel der menschen. Want dikwijls gebeurt het , dat zij
schoone jongelingen, die aan den zoom des waters naar haar luisteren, door de liefelijke toonen harer stem tot zich in de diepte
lokken, om hen tot hare echtgenooten te maken en niet weder uit
hare armen te laten. Wat de mannelijke Nixen betreft, zoo worden zij nu eens als sluikharige wilde knapen, die op het hoofd eene
roode muts dragen, dan eens als oudachtige, langbaardige, somber uitziende mannengestalten geschilderd, wier hoofd sums met
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eenen watergroenen hoed bedekt is, en die, wanneer zij den mond
openen , eveneens eene rij van groene tanden doen zien. Niet
te vergeefs geeft het volksgeloof der Fiunen hun zelfs een ijzeren
gebit ; want ofschoon zij niet minder dan de vrouwelijke Nixen
behagen in de muzijk scheppen , de harp liefelijk bespelen , en
somtijds eenen zachten gemoedsaard aan den dag leggen , zijn
zij toch wegens hunne bloeddorstigheid en wreedheid buitengemeen gevreesd. Zij dooden aan de eene zijde elk mensch, lien
zij in hunne magi kunnen krijgen, en straffen van den anderen
kant met onverbiddelijke gestrengheid die genen hunner ondergeschikten , die aan de menschen heimelijke bezoeken brengen
en zich bij den terugkeer laten betrappen. De oude vorm van
hunnen naam is Neck en Necker, of Nikker en Nikkei. In
Duitschland is het geloof aan doze watergeesten nog vrij algemeen verspreid.
Noodlot , z. Par c en.
Norna Gest (noordsch), een deensche held, de zoon van
den vorst Thort Tingbit , herinnert door een bijna overeenkomstig lot aan den griekschen Meleager. Voor de wieg namelijk ,
waarin de jonggeborene lag, plaatsten zich drie Walen (toovernornen) om over de toekomst van het kind uitspraak te doen..
De eerste en tweede hadden reeds alle getukwenschen , die zij
slechts bedenken konden , over den zuigeling uitgesproken, zoo
dat de derde en jongste in verlegenheid was, wat zij wel aan
het kind zoo kunnen schenken ; daarenboven word zij door de
menigte menschen, die nit nieuwsgierigheid in de kamer stroomden om den vorstenzoon te zien , uit onachtzaamheid van haren
zetel verdrongen. Zij geraakte daardoor in zulk eenen vreeselijken toorn , dat zij den vloek uitsprak, dat het kind slechts zoo
lang leven zoude, als de kaars nog niet verteerd was, die men
brandende bij de wieg geplaatst had. De beide andere Walen
bluschten terstond het licht uit en bevalen aan de moeder de
kaars zorgvuldig to bewaren. Toen het kind tot eenen jongeling
was opgewassen , verzuimde deze niet hem het kostbare kleinood
to overhandigen en de gebeurtenis to verhalen , die bij zijne geboorte voorgevallen was. Alle zegenwenschen, door de beide eerste
Walen over Norna Gest uitgesproken, werden vervuld. Drie eeuIN en lang schitterde hij als de bloem der helden, bewonderd door
zijne groote daden , die hij in de onderscheidene landen van het
noorden verrigtte ; hij was het sieraad der hoven en het voor-
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beeld der jonge ridderschap. Toen gebeurde het, dat hij zich
door Olaf Trygvason tot het christendom liet bekeeren, en na
den ontvangen doop zich liet overhalen, om ter bekrachtiging
van zijne regtgeloovigheid de noodlottige wonderkaars, het
geschenk van heidensche heksen, dat hem tot hiertoe nooit verlaten had, — aan te steken. Maar de magt van den alouden
toovervloek was door den zegen des christendoms nog niet gebroken. De grijze Norna Gest stied oogenblikkelijk, zoo dra de
kaars weggebrand was.
Nornen (noordsch), de drie wijze Schikgodinnen, overeen
komende met de Parcen der Hellenen, zijn jeugdige vrouwen,
wier schoonheid nooit vermindert, wier uitspraken onveranderlijk blijven en wier wil zelfs de goden dikwijls zoeken nit te vorschen. Zij besturen den loop van alle dingen, zoo wel den stroom
der tijden in het algemeen, als elke gebeurtenis in het bijzonder,
de lotgevallen van volken en bijzondere personen. Zij heeten
Urd (het verledene, het gewordene) , Waranda (het tegenwoordige) en Skuld (het zullende, de toekomst); hare woning is
eene schoone godenzaal onder den esch Ygdrasil, den grooten
wereldboom, wiens eeuwige duurzaamheid aan hare onophoudelijke verpleging is toevertrouwd. In de nabijheid bevindt zich
namelijk de Urdarborn, de bron van den voortijd of der vergetelheid, uit Welker heldere wateren de Nornen niet slechts dagelijks nieuwe wijsheid drinken, maar ook de wortelen van gemelden boom besproeijen, opdat zij niet zullen verdorren ; om de
verrotting dier wortels voor te komen , bedekken zij hen met
wit leem, dat in de nabijheid gevonden wordt. — Behalve deze
Nornen van het godengeslacht, waren er Dog andere minderen,
die van de Alfen en dwergen afstamden, en in goede en kwade
Nornen onderscheiden werden. Ook onder den naam van Walkyren moet men dikwijls Nornen verstaan.
Notus (grieksch) en Auster (romeinsch), de zuidenwind,
een noon van Astraeus en Aurora (Bus), een der vier hoofdwinden, die zeer dikwijls regen aanbrengt, maar voor het overige
warm is. Om de laatste reden stelde men hem als eenen ligt
gekleeden jongehng voor ; om de eerste gaf men hem eene omgekeerde kruik in de hand. De dichter Ovidius schildert echter
Auster geheel anders af; hij geeft hem een afschuwelijk, in pikzwarte duisternis gehuld hoofd, grijze van water druipende Karen
en baard , Cen met nevelen bedekt voorhoofd, druipende vleu-
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gelen en breede handers, waaruit wolken nederhangen, die onder

den druk zijner vuisten donderen.
Nox (romeinsch) en N y x (grieksch), de godin van den Nadi',
de jeugdige dochter van den Chaos, was gehuwd met Karen
broeder Erebus (duisternis), wien zij eene talrijke nakomelingschap schonk, die volkomen met het karakter der ouders overeenstemde. De Dood , de Slaap met de Droomgoden, Eris, de
godin der tweedragt , de Ouderdom, de Jammer, de Hekelzucht,
de Moord, het Medelijden , Nemesis, de Parcen en vele dergelijke wezens waren hare kinderen, waarmede zij gemeensehappelijk in den ijzingwekkenden Tartarus woonde. Over het algemeen gold zij voor de bewerkster,, zoo wel als de beheerscheres van alle dingen, zij verouderde nooit, leide goden en
menschen aan banden, stilde de opbruising der hartstogten, en
wiegde alle bestaande dingen in rust.
Nycteus (grieksch), z. Ant i'6p e.
Nymphen (griekseh en romeinsch), vrouwelijke ha?fyodheden , die de talrijkste klasse van hoogere wezens vormen, en
door hare menigvuldige aanrakingen met goden en menschen
eene groote rol in de mythologie spelen. Behalve de Oceaniden,
de dochters en kleindochters van Oceanus en Thetis, wier aantal meer dan Brie duizend beloopt , en behalve de vijftig Nereiden, de dochters van Nereus en Doris, welke beide soorten
zich in de zee ophouden en daarom to zamen Zeenymphen
genoemd worden, bestaan er nog verschillende andere afdeelingen van nymphen, die alien den naam ontvangen van de onderscheidene plaatsen, waar zij zich ophouden. De grieksche oudheid toch bevolkte de geheele natuur met die lieftallige, dartele,
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bekoorlijke wezens; beken, bronnen , weiden, dalen, Bergen,
de zee, de lucht , elke boom, elke plant werden door nymphen
bewoond en beschermd. Die genera, die zich in de wateren der
rivieren, meeren, beken en bronnen ophouden, zich op de kabbelende golven wiegen, en hare lange, groene haren in den
liefelijken zonneschijn uitkammen en droogen, dragen den naam
van Najaden of waternymphen. Anderen echter beminnen
den droogen grond en houden zich in dalen, weiden, bergen,
enz. op. Op de bergen woonden de Oredden of bergnymphen ,
op de weiden rustten in het zachte groen de Lemoniaden, in de
wouddalen dansten de Napaeen met de veldgoden en saters,
elke boom werd bewaakt door eene Dryride en in hem huisde
de Hanzadryade of boomnymph , die met hem leeft en sterft.
De nymphen nemen de plaats tusschen goden en menschen in;
zij worden in de verzamelingen der goden op den Olympus en
in de rijen der hemellingen, deels als hulpvaardige dienaressen, deels om glans en luister aan de godenvergaderingen bij te
zetten, overal toegelaten, voeden zich met de godenspijs ambrosia en genieten daarom eene eeuwige jeugd en eene onverwelkelijke uitstekende schoonheid, die de dichters met de gloeij endstekleuren schilderen. Zij zijn evenwel geenszins onsterfelijk
gelijk de goden zelven ; het volksgeloof heeft haar alleenlijk een
zeer lang aanwezen toegeschreven, welks duur door Hesi6dus
in het algemeen op tiers leeftijden van den Phoenix bepaald
wordt, eene tijdruimte, die naar het begrip der ouden de onsterfelijkheid al vrij wat nabij kwam. Want, zegt hij , de kraai
leeft negen maal langer dan een mensch, het hert vier maal
langer dan de kraai, de raaf Brie maal langer dan het hert, en
de phoenix weder negen maal langer dan de raaf; derhalve leven
de nymphen niet minder dan 9720 menschenleeftijden, hetwelk
een getal jaren oplevert, dat voor de Grieken zoo veel te aanmerkelijker is, daar dezen niet op dezelfde wijze als de oude
Indiers met de cijfers spelen. Eenen korteren levensduur,, dan
waarin zich de meesten harer zusters mogen verheugen, schijnt
echter aan de bewoonsters van bronnen, beken en boomen toegewezen. Wanneer de eersten uitdroogen en de laatsten verdorren of onder de hand der menschen vallen , dan sterven te gelijker tijd de nymphen, die zich in hen ophielden, gelijk zij ook
met hen onmiddellijk bij hunnen oorsprong uit de voedende garde
geboren werden. Hare zoncn en dochters zijn daarentegen ster-
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felijk , ook wanneer die door de goden verwekt zijn, uitgezonderd
wanneer zij bij hun levee door groote en uitstekende verdiensten
het geschenk der onsterfelijkheid ontvangen. Wat overigens het karakter dezer
halfgodheden, hare begaafdheden en bezigheden betreft , zoo zijn zij dartele en
vrolijke, lieftallige en vriendelijke wezens,
i
die de kunst der ouden onder de voortref/
felijkste vormen heeft trachten voor te
(;
,„
stellen. De bronnymphen , waarvan hier
7'
Ireene is afgebeeld, staan of Eggen aan den
zoom der bronnen, met urnen, kruiken of
i::
groote schelpen in de hand, die zij vullen
of in andere vaten overgieten. Ook verzor-,
gen zij de op de oevers staande boomers en
bloemen, wijden zich aan de opvoeding
van jonge kinderen, die men haar toevertrouwt , of gelden voor de beschermsters
REML,11111J
van de badkamers, die rondom hare zilveren bronnen gebouwd worden ; als zoodanig zijn er hier sevens
twee aan den rand eener bron staande, en
.._..-,-, ,...
elkander de hand reikende, voorgesteld.
z------------,;----- ->
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Alle nymphen zonder uitzondering bezit- --- - 1
ten de gave der voorspelling, maar vooral
de bewoonsters der bronnen, die den drinker eene hoogere geestdrift inboezemen , en
waarvoor men ook oorspronkelijk de llf uzen moet houden ; alien scheppen een grout
behagen in de jagt , en dartelen en spelen
over de velden, dansen in feestelijke rijen
rood , zingen, weven , lagchen en kouten
III
vertrouwelijk e grotten
pogen
gen door
h
inare goddelijke b ek oorlijkh en
eden en prac
_-_. gewaad de opmerkzaamheid der stervetig
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lingers tot zich te trekken. De laatsten
hebben van haar geen gevaar te vreezen ; zeldzaam ten minste
gaat hare liefde zoo ver, dat zij, even als de Nixen der noordsehe
volken , schoone jongelingen tot zich in den vloed lokken, gelijk
dit met den jongen Hylas, den vriend en gunsteling van Hercules,
in Mysie gebenrde, waarvan op bet woord A rgonanten ge-
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sproken is. Het kon niet missen, dat men zulke belangrijke goddelijke wezens ook allerwegen door offers eerde, die haar op altaren van steep of ook wel van graszoden toegebragt werden en
nit melk, olie , wijn, bloemen , lammeren en geiten bestonden.
Zij werden overigens of geheel naakt , of ten halve gekleed
voorgesteld.
Nyx (grieksch) , z. N o x (romeinsch).

0.
Oberon (oud—frankisch), de koning der Wen, gemaal van
Titania, z. K ab out e r.
Oceanus (grieksch Okeanos) , de vader der naar hem genoemde O c e a ni d e n , was een noon van Uranus en Gaea , de
oudste broeder van Kronos (Saturnus), en derhalve ook de oudste der Titans. Hij huwde met zijne zuster, de Titanin Thetis,
die hem het eerst de drie duizend goden van alle bronnen, beken,
rivieren, stroomen en meeren, of van al de verzamelingen van zoet
water schonk ; want dit is het onbedriegelijkste bewijs van Karen oorsprong. Oceanus heeft eveneens zoet water, onderscheiden van den zouten vloed der kleinere zeeen, die als binnenwateren tusschen de verschillende landen stroomen. Oceanus is de
groote werelds.troonz , niet de zamenvatting van al het water,
maar de afgeslotene, geregelde , magtig en trotsch voortstroomende vloed, die naar de begrippen der ouden, als een naauwsluitende gordel, om het heelal, de aarde en zee, heenvloeide en
de platte aardschijf als een levende ring insloot. Uit hem, die
in magt alleen voor Zeus (Jupiter) behoeft ander te doen, is alles, wat bestaat, geboren, zelfs hebben de goden aan hem hunnen
oorsprong te danken. Achter dezen grooten watergordel buigt
zich van alle zijden het holle hemelgewelf bijna loodregt neder,
zoodat het wereldrond daardoor geheel afgesloten wordt ; te gelijker tijd heerscht achter hem eeuwige duisternis, daar de zonnegod Helios zijnen loop alleen tot de aardschijf uitstrekt, en
zijne stralen nog wet tot op zekeren afstand de golven des strooms
verlichten, maar toch niet tot aan de overzijde kunnen doordringen. In bet westen, waar de stroom eenen aanvang neemt, heeft
Oceanus zijne waning opgeslagen ; bier begint de duisternis en
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opent de onderwereld hare donkere poorten. Tien groote rivieren, die de aarde en zee omvloeijen, nemen uit hem haren oorsprong ; de Styx is daarvan de voornaamste en bevat het tiende
gedeelte van den geheelen stroom. Behalve de gemelde drie
duizend stroomen of zonen , schonk Thetis haren gemaal ook
drie duizend dochters, bij voorkeur Oceaniden geuoemd; zij levee
en werken in alle zeewateren, en zijn zeer hevallige maagden,
die door hare liefde menigmaal zoo wel de stervelingen, als de
onsterfelijken gelukkig maken. Om haar van de Nymphen te
onderscheiden, verleende de kunst haar somwijlen het onderlijf
van eenen visch. Oceanus was overigens ook de vader van Metis, de goden der wijsheid ; daarom nam hij ook geen aandeel aan
den grooten Titanenstrijd, en bleef dus ook van de straf verschoond , om met zijne broeders in den Tartarus geslingerd te
worden. Aeschylus schildert hem in den ))Prometheus" als omzigtir, kalm en vredelievend.
Odin (noordsch), het opperhoofd en de stamvader der Asen,
der nieuwe goden, die het van den reus Fornjoter afstammende
reuzengeslacht uit de heerschappij verdrongen, was de hoogste
gebieder des hemels en der aarde. Hij is niet de schepper der
wereld, maar slechts haar regelaar. Hij woonde in Asgard met
zijne gemalin Frigga, de koningin der goden, die hem de zonen
Balder, Braga, Hermode , Thor en Tyr, de magtigste en invloedrijkste Asen, schonk; bij andere vrouwen kreeg hij nog
onderscheidene andere voortreffelijke kinderen, en daar te gelijk het menschengeslacht aan zijn scheppend alvermogen den
oorsprong te danken had, werd hij te regt, even als de Zeus
(Jupiter) der Grieken, de Vader der goden en menschen genoemd. Wel gaf men hem ook dikwijls regtstreeks den naam
van Alfadur (Alvader)., maar eigentlijk komt deze naam slechts
aan het eeuwige, onveranderlijke, oorspronkelijke wezen toe,
terwijl Odin een vergankelijk god is ; want hij is uit de aarde geboren en moet weder met haar ondergaan. Zijn oorsprong wordt
in de Edda aldus verhaald. Toen door de vuurvonken uit Mu g
de ijsklompen in den noordelijken chaos waren begonnen-pelhinz
te smelters, ontstonden uit de langzaam nedervallende droppelen
de Hrynitussen of IJsreuzen , alsmede eene koe, Audumbla
genaamd, die met hare melk den eersten IJsreus voedde. Z.
Y m e r. Deze koe voedde zich door de met eene zoutachtige
rijpkorst bedekte rotsen te lekken, waardoor dezen langzamer-
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hand eene menschelijke gedaante verkregen, en de schoone, dappere en sterke jongeling Buri daaruit geboren werd. Deze
kreeg wederom eenen zoon, Bore geheeten, die de stamvader der
noordsche goden was. IIij huwde met de Jotenmaagd Bestla,
eene dochter van Baulthorn , en werd varier van Odin, Wile en.
We, drie zonen , die zich tegen den eersten reus Ymer vereenigden , en hem ter flood bragten. Het bloed van het monster overstroomde de geheele toenmalige wereld , alles verdronk, uitgezonderd de reus Bergelmer,, die zich met zijne vrouw in een
vaartuigje redde ; uit zijn lijk schiepen hierop de overwinnaars
bet tegenwoordige wereldgebouw, uit het geraamte de bergen en
rotsen , uit het vleesch de aarde, nit het binnen oevers besloten
bloed de zee, en nit den schedel het uitgestrekte hemelgewelf,
gelijk onder Ymer verhaald wordt. Odin, de dapperste der
broeders, verkreeg het gebied over de wereld, die nu ook na de
schepping der menschen allerwegen bevolkt zoude worden. De
drie broeders en stamvaders der Asen wandelden eenmaal langs
het zeestrand, toen zij twee boomstammen , eenen esch en een
elzenboom , zagen liggen, die de zee toevallig aldaar op de kust
geworpen had. In hunne opgeruimde gemoedsstemming besloten zij hunne genade over dit nuttelooze bout uit te storten en
het te bezielen. Odin blies den stammen adem en leven in, Wile
schonk hun het verstand en het vermogen om zich vrij te bewegen, en We kroonde het werk, door hen met bloed, het vermogen
der spraak, het gehoor en de schoonheid te voorzien. Aldus ontstond het eerste menschenpaar. Den man noemden de goden
Ask (esch) en de vrouw Embla (elzenboom). Nevens doze eerste
stamouders echter, waardoor nu de aardelangzamerhand bevolkt
werd, plantte zich ook gelijktijdig het reuzenpaar voort, hetwelk
aan de overstrooming ontkomen was; op nieuw verhieven zich de
Hrymthussen, de vijanden der goden en van al het goede, die in
bestendigen strijd voor het booze tegen het goede gewikkeld zijn.
Op zich zelven kunnen zij wel is waar de overwinning niet behalen , te meer, daar de driekleurige Bifrostbrug , de schitterende
regenboog, die den hemel en de aarde verbindt, enbestendig door
den onvermoeiden Heimdai bewaakt wordt, te zwak is, om de
zware ligchamen der booze geesten te dragen. Zij worden echter den hemelbewoners gevaarlijk, wanneer de tijd der godenschemering , de groote ondergang der wereld (Ragnarokr) , nadert , wanneer zich de IJsreuzen met de vurige zonen van Mus-
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pelheim en alle andere tegenstanders der Asen vereenigen tot
den grooten beslissenden slag. In dezen laatsten strijd bezwijkt
Odin ; de wolf Fenris verslindt alsdan met zijnen ontzaggelijken
muil zoo wel hem als de zon en het heelal, zoodat hij der vernietiging zou prijs gegeven zijn , zoo niet Alfadur,, het eeuwige
en goedertieren hoogste wezen , zijne erbarming over hem uitstrekte. Z. Walhalla. Tot op dit tijdstip evenwel heerscht
de godenkoning door alle eeuwen been als oppervorst in Asgard;
hij is de gever van elken zegen , niet alleen voor de menschen,
maar ook voor de medebewoners des hemels. Hij staat aan het
hoofd van het godengerigt , dat uit de twaalf goden bestaat,
die onder Asen opgeteld zijn, en troont met zijne gemalin in
hun midden op zijnen verheven zetel Hlidskialf, van waar hij
het geheele heelal overzien kan. Z. As g a r d. Hij bezit de hoogste wijsheid, eene eigenschap, die hem evenwel niet aangeboren
was, maar die hij zich, 'mar eene schoone mythe , eerst voor een
kostbaar kleinood, namelijk een zijner oogen, moest koopen. Om
namelijk zijne inwendige aandrift en vurige begeerte naar kennis
te bevredigen, zocht Odin den Ase Mimer op , die de wijsheidsbron bewaakte, welke in Jotunheim, het land der Joten of reuzen,
opborrelde, en waaruit doze elken morgen en avond dronk. Hem
verzocht Odin eenen enkelen dronk uit deze wijsheid verleenende brow te mogen nemen, dock zijn verzoek kon hem niet
toegestaan worden, dan op de eenige voorwaarde, dat hij den
oog tot onderpand zou geven , tot zoo lang, dat hij gedronken
had ; Odin aarzelde niet, gaf zijn oog en dronk de wijsheid met
volle teugen in. Naderhand mogt echter Mimer den verpanden
schat niet teruggeven ; Odin moest zijn oog in diens bezit later.'
en droeg daarom voortaan den bijnaam van den eenoogiye. Het
verloren oog zag hem voortaan slechts uit de wijsheidsbron aan,
wanneer hij zijnen blik in haar helder water sloeg. Onder Mimer
is verhaald, hoe hij daarenboven het door de vijanden afgeslagen
hoofd van dezen Ase gebruikte, om daardoor de toekomst te leeren kennen, nadat deze edele raadgever zelf, de diepzinnige
vriend, door de Wanen verscheurd was. Zag zich de godenkoning reeds, door dit trouwens harde offer, in de diepten van alle
wijsheid en van alle mogelijke tooverkunsten ingewijd, zoo bezat
hij toch ook nog andere middelen , om zich van alles , wat er in
de wereld voorviel, kennis te verschaffen. Hij bezat het vermogen om zich in eenen op den flood gelijkeuden slaap neder te
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leggen, terwijl hij in de gedaante van eenen visch, vogel of worm,
of eenig ander schepsel door de rijken der aarde omzwierf, om den
loop der dingen gade to staan. Te zelfden einde staan hem twee
afgerigte raven, Hugin (gedachte) en Mania (geheugen) ter
dienst, die dagelijks over de aarde omvliegen, en tegen den middag terug keeren, wanneer zij zich onder zijne maaltijden op
zijne schouders zetten, en hem alles verhalen, wat zij gezien en
opgemerkt hebben. Om doze reden heet hij ook de Ravengod
(Hrafnagud). Over het geheel draagt Odin tallooze bijnamen
onder de goden, zoo wel als onder de menschen . Hij is de Vader
van den tijd; als god der zon hoot hij de v,uuroogige, auks verbrandende ; vader der verslagenen beet hij, omdat hij de in den
slag gevallen helden in Walhalla opneemt ; als god der dichters
is hij de liederkunstenaar of liedersnzid (Liodasmider), Hagyrkur beet hij om zijne gevvoonte van altijd in verzen to spreken.
Niet alleen toch stelde hem daartoe zijne hooge wijsheid in staat,
maar hij verdiende de beide laatste benamingen ten voile, daar het
hem gelukt was, zich in het bezit to stellen van de kostbare dicktermeede, eon drank, die door de dwergen Fialar en Galar uit
het blood van den wijzen Quaser bereid was. Z. Quase r.
De beide dwergen hadden echter den kostelijken drank kort na
de bereiding aan den reus Suttung moeten afstaan , die hem in
zijne ontoegankelijke mooning, het gewelf van den Hnitberg, ten
zorgvuldigste had weggesloten, en zijne dochter,, de schoone
GunlOde , tot bewaakster had aangesteld, in de mooning, dat hij
op hare zorgvuldigheid volkomen bouwen konde. Toen de goden
kennis kregen van het bestaan van dit onvergelijkelijke vocht,
verklaarde Odin, dat hij zich daarvan meester wilde makers. Te
lien einde veranderde hij zich in de wormachtige slang Ofnir,
en sloop, terwijl de reus afwezig was, heimelijk door eene spleet,
die door den regen in den rotsklomp veroorzaakt was, in de donkere schatkamer. Zoo dra hij binnen was, nam hij zijne ware
gestalte weder aan, en wist door vriendelijkheid en verleidende
woorden de maagdelijke wachtster dermate to betooveren, dat zij
niet alleen den schoonen vreemdeling, zonder hem to verraden,
drie dagen en drie nachten onder zoet gekout herbergde, maar
horn ook op zijne vleijende bode elke vier en twintig urea toestond, om eene teug ter verfrissching van de koele meede to nemen.
Met de derde teug echter had de listige god alle vaten , waarin
de kunstrijke wijn parelde, tot op den laatsten druppel geledigd.
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Terstond cram hij nu de gedaaute van eenen adelaar aan en vloog
weg, juist in hetzelfde oogenblik, dat de beroofde Suttung door
de rotspoort in het hol terug keerde. Naauwelijks ontdekte deze
den aan hem gepleegden diefstal, of ook hij veranderde zich in
eenen adelaar, door de huid van zulk eenen vogel om zijne schouders te slaan, en zette den vlugtenden roover door de lucht na.
Odin was slechts zoo weinig vooruit, dat hij moest vreezen, door
den reus ingehaald te zullen worden ; in zijne benaauwdheid, toen
hij den grirnmigen vervolger digt achter zich zag, vloeiden hem
uit den snavel eenige droppelen van den wonderdrank, die op de
aarde vielen en zich met het slijk vermengden. Een ongeluk,
waaraan het gilde der pruldichters zijnen oorsprong te danken
heeft ; want het gestorte deel is Beene gave der goden, maar een
verontreinigd vocht, hetwelk den vinder alleenlijk tot eenen rijm.elaar en pruldichter maakt. De god geraakte ondertusschen
gelukkig in het hemelsche Asgard, nog v6Or dat Suttung hem
bereikte, en derwaarts kon de reus hem niet volgen ; aldaar verbeidden de verzamelde Asen met verlangen zijne aankomst en
hielden eenen zilveren schotel in gereedheid, waarin de afgematte
adelaar zijnen mede gebragten voorraad van dichtermeede uitstortte. Bij de verdeeling, die hierop plants greep, werd Braga,
de god der diehtkunst , het rijkelijkst bedacht ; aan zijne zorg
werd van nu of het overschot van den voortreffelijkey drank toevertrouwd, en hij deelt dien aan die stervelingen uit, aan welke
zijne genade de goddelijke gave der dichtkunst schenken wil.— —
In de tegen alien overval wel versterkte en wel bewaakte hemelvesting Asgard, die door genielde regenboogbrug met de aarde
verbonden is, hebben de Asen drie der schoonste paleizen voor
den godenkoning gebouwd ; zij heeten Gladsheint, Walaslcialf
en Walhalla. In het eerste hebben de raadsvergaderingen plants,
in het tweede de regtszittingen der twaalf voornaamste Asen ;
het Walhalla (Valhal) neemt de helden op, die in het slaggewoel
gevallen zijn, terwijl die genen, die van ouderdom of ziekte gestorven zijn, in het duistere rijk der goden Hel, of Hela moeten
nederdalen. Het eerste, de verzamelplaats van alle dappere helden en bevoorregte menschen, die den naam van Einheriar voeren, is de zetel van onafgebrokene gelukzaligheid. De bezigheden,
waarmede zij zich op de aarde zoo gaarne bezighielden, zetten zij
bier tot op den ondergang der wereld voort ; op de dagelijksche
kampspelen , gastmalen en drinkgelagen volgt de zalige sluime99
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ring, die hun de maagdelijke Walkyren bereiden. Eene nadere
beschrijving van dit gelukkige verblijf zoeke de lezer op W al–
h a 11 a. Odin zelf is zoo wet een vriend van drinken, als van
strijden; daarom onthaalt hij van de eene zijde de vrolijke
gasten bestendig aan zijne eigene tafel, alwaar hun voedsel uit
voedzaam varkensvleesch, hun drank nit krachtig bier en de bedwelmende meede bestaat. Van deze eenigzins ruwe spijs wardt
den godenkoning wel insgelijks opgedragen ; hij werpt die echter
zijnen beiden wolven Gere (guizig) en Freke (vraatzuchtig) voor,
die bestendig in plaats van honden om hem been springen, en geniet voor zich alleen den edelen godenwijn, dien hem de beide
Walkyren Rieta en ldfista in gouden bokalen schenken. — Van
de andere zijde geleidt hij de strijdlustige helden , zoo dra het
morgenrood aanbreekt, naar het slagveld, en strijdt aan hun
hoofd, op zijn achtvoetig strijdros Sleipner gezeten, dat speller is
dan de wind, en met zijne nimmer missende werpspies Gungner
in de hand. Deze aanhoudende morgengevechten zijn wel voor
niemand doodelijk, alzoo de gevallenen na het einde van den
strijd weder opstaan, om deel aan het gastmaal te nemen, maar
toch zijn zij ook geene ijdele spiegelgevechten, die alleen dienen
om den tijd en de verveling te verdrijven ; zij hebben veelmeer
ten doel, om de in Walhalla vereenigde strijders voor den grooten slag voor te bereiden, die hen en de goden wacht, wanneer de
scharen van booze geesten en reuzen, ten tijde der godenschemering, Asgard zullen bestormen, en alien zullen ondergaan. Om
deze reden verheugt zich Odin over dergelijke ridderlijke spelen,
die zijn leger voor weekelijkheid en verzwakking bewares; want
al weet hij ook, dat de zegepraal bij alle mogelijke inspanning
niet behaald zal kunnen worden , zoo wil hij toch den vijanden
zijns rijks den dappersten tegenstand bieden, ten einde het goede
niet roemloos te doen bezwijken. Aanhoudend neemt het aantal
strijders toe, die zich om hem, als den Fader der krifyslegers
(Heriafadur), in Walhalla verzamelen, en zoo ziet de godenkoning, wel toegerust en steeds slagvaardig, met eenen kalmen blik
de dreigende toekomst te gemoet. De aardsche krijgers roepen
daarom ook hem om de overwinning in den slag aan ; hij is het,
die hun geleerd beeft, hunne legers in eene wigvormige slagorde
te plaatsen. — Odin was ook in het bezit van den vermaarden
ring Draupner, die de eigenschap had, dat telkens om den negenden nacht, zich een aantal van acht even groote ringen van hem
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losmaakten. Z. B r o k. De Scandinavrers schreven hem ook de
uitvinding der runen, geheinizinnige letterteekenen, toe, die men
nog soms op de rotsen van Zweden en Noorwegen aantreft , en
waaraan men eene groote tooverkracht toeschreef. Odin werd
door geheel Scandinavie voor den hoogsteu god gehouden, loch
het hoogst in Denemarken geeerd. Hij had eenen voornamen tempel te Upsala. Wanneer de stervelingen offermaaltijden
hielden , waren zij gewoon hem den zoogenaamden Odinsv al
te wijden en voor hem nit te storten, den eersten vollen beker
namelijk, die vooraf door de heilige priesters gezegend was.
Voor het overige eerde men hem door menschenoffers , en dikwijls werden hem de gevangenen als offers beloofd, wanneer hij
de overwinning wilde schenken. Niet alleen in het hooge noorden van Europa word hij echter als de hoogste god vereerd ; ook
bij de Saksers en alle andere duitsche volksstammen, genoot hij
dezelfde vereering onder den naam van Guodan , of J/Vuotan
(z. Woda n), en de angelsaksische koningen leidden, even als de
noordsche, hunne afstarnming van hem af. Van zijne omzwervingen over de aarde verhalen de mythen de wonderlijkste zaken ;
velen dezer vertellingen schijnen ondertusschen op eenen historischeu persoon , eenen magtigen en kundigeu vorst te wijzen,
die vele krijgstogten ondernomen had, uit het oosten oorspronkelijk was, en zich van eon gedeelte van het noorden meester
maakte. — Odin had bij onderscheidene vrouwen beroemde kinderen. Drie van Frigga zijn reeds genoemd. Of de dondergod
Thor een zoon van Frigga geweest zij, wordt twijfelachtig door
de mythe, dat Odin hem bij ford, de zomerachtige aardgodin,
zou verwekt hebbeu. Daarentegen is het aan gene tegenspraak
onderhevig, dat Rinda, de wintergodin der aarde, door Odin de
moeder der lentegoden Ali en W ali werd. De reuzin Gridur
baarde hem den sterken Widar, Gritha den stamvader der deensche koningen, Sk,iold, en de jagtminuende Skade, die haren aan
de zeekust wonenden gemaal Niord verlaten had, om zich op de
bergen naar hartelust aan de jagt te kunnen overgeven, schonk
hem eene menigte zonen. Ook Heinzdal was een zijner kinderen.
Eindelijk verheugden Laga, de blijmoedige godin der wateren, en.
Freya, de lieftallige godin der liefde, den in Asgard troonenden bestuurder aller Bingen door hare bestendige gunst en vriendschap.
Odysseus (grieksch), z. IT lyss es (romeinsch).
Oedipus (grieksch), de ongelukkige zoon van koning Laios
29
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(Lajus) van Thebe, beroemd als de diepzinnige oplosser van het
raadsel der Sphinx, stamde in het vijfde lid van Cadmus af, op
wiens naam de geschiedenis der vroegere lotgevallen van dit vorstenhuis verhaald is. Ziju vader Lajas was gehuwd met Jocaste,
eene zuster van den thebaanschen vorst Creon, en zag zich eenen
geruimen tijd kmderloos, waarom hij naar Delphi ging, ten einde
de godspraak van Apollo daaromtrent te raadplegen. Deze gaf
hem ten antwoord, dat het noodlot niet wilde, dat hij kinderen
krijgen zoude; want dat het voor hem de verschrikkelijkste gevolgen hebben zoude, zoo hij tegen den wil der goden eenen zoon
mogt krijgen ; deze toch zou eenmaal zijnen wader dooden en met
zijne eigene moeder in het huwelijk treden. Hoe wel de koning
in het eerst door deze goddelijke waarschuwing verschrikte, vergat hij haar echter naderhand, of sloeg haar in den wind, en zijne
gemalin Jocaste schonk hem eenen zoon. Bij diens geboorte
kwam echter de waarschuwende stem des orakels den ouders weder plotseling voor den geest, en ten einde alle onheil te voorkomen en hun kind voor zulke verschrikkelijke misdaden te bewaren, besloten zij het knaapje om te brengen. Zij staken nu gaten
door zijne enkels, trokken er koorden door en gaven het kind aan
eenen trouwen dienaar over, die het opzigt over de koninklijke
kudden had, met het bevel, om het op den berg Cithaeron te
brengen, en het in eene vvoestewoudstreek aan eenen boom op to
hangen. De herder beloofde te zullen gehoorzamen. Maar toen
hij op het gebergte aangekomen was, kreeg hij medelijden met
het zwakke en hulpelooze kind. In plaats van aan zijnen wreeden
last te voldoen, wendde hij zich tot een zijner makkers, die niet
uit Thebe afkomstig was, maar hem reeds drie achtereenvolgende
zomers op de groene weideplaatsen van dien bergrug met zijne
kudden gezelschap gehouden had, en hij verzocht hem, het schreijende knaapje te redden, naar zijn huis te brengen en het voor
zijnen eigen zoon uit te geven. De vreemdeling werd insgelijks
door medelijden aangedaan, beloofde het diepste stilzwijgen ,
bragt het kind naar Corinthe , zijn verwijderd vaderland, en
schonk het aan den koning diens lands, die Polybus heette, en
met zijne gemalin Iller6pe of Periboea in eenen kinderloozen
echt leefde. Het edele vorstenpaar nam den kleinen vondeling
met blijdschap tot zoon aan, koesterde en verzorgde hem met
ouderlijke liefde en noemde hem Oedipus (gezwollen voet), om de
Jikteelcenen, die de wonden aan zijne voeten achter gelaten had-

Oedipus.

453

den. — Ondertussehen regeerde Lajus in Thebe eenen geruimen
tijd ongestoord. Over het geheel had hem tot hier toe nog geen
enkel ongeluk getroffen, behalve dat hij in zijne kindschheid genoodzaakt geweest was, eenen korten tijd in ballingschap om te
zwerven. Zijn vader Labdicus namelijk, de grootvader van
Oedipus, en kleinzoon van Cadmus, was jong gestorven ; een
bloedverwant van het huis, Lycus genaamd, werd als voogd aangesteld over den eenjarigen troonserfgenaam; maar hij was een
wreed en tiranniek vorst, die zich jegens de door Zeus (Jupiter)
beminde Antii5pe, de dochter van zijnen broeder Nycteus , de
hardste mishandeling veroorloofde. De zonen dezer Antiope ,
Amphlon en Zethus, overvielen daarom, door wraakzucht gedreven, de stad, verjaagden zoo wel den voogd als het pleegkind ,
maakten zich van de regering meester en bouwden de beroemde,
met zeven poorten voorziene muren op, waardoor Thebe eene
sterke vesting werd, die ter eere van haren voornaamsten stichter somwijlen het huis of de burg van Amphion genoemd wordt.
Na dat de broeders evenwel, gelijk under N i 6. 13 e gemeld is,
hunnen dood door Apollo gevonden hadden, kwam de verdrevene
Lajus weder in het bezit van den vaderlijken troop. Behalve dezen geringen tegenspoed in zijne kindsche jaren, had de koning
na dien tijd geen ongeluk gekend , en de voorspoed steeds
hem en zijn rijk vergezeld ; ook na dat hij door zijne ongehoorzaamheid aan de waarschuwende stem der godspraak de goden
ten zwaarste beleedigd had, was het geluk niet van zijne zijde
geweken. IVIaar des te vreeselijker zouden later alle jammeren
des ongeluks hem en zijn huis treffen; des to ontzettender zou den de rampeu zijn, wanneer het geluk hem eens onmededoogend den rug toekeerde, en de tijd verscheen, waarop de nimmer
falende delphische uitspraak op de noodlottigste wijze mu vervuld worden. — De dood gewaande Oedipus was in het vreemde
land tot eenen krachtigen jongeling opgewassen en hield zich
voor den werkelijken zoon van koning Polybus en diens gemalin,
toen op zekeren dag zijn trots niet weinig gekrenkt weed door
het verwijt van een zijner gezellen, die, door den wijn bedwelmd,
hem aan tafel onvoorzigtig voor eenen vondeling, een ondergeschoven kind van den vorst durfde schelden. Vruchteloos poogden zijne pleegouders hem gerust te stellen , en het grievende
verwijt voor loutere lastertaal te verklaren: de besehimping het
in de burst van den eergierigen jougeling emu scherpen angel
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achter, die hem steeds dieper en dieper wondde, hem Beene rust
liet en hem eindelijk noopte om zijne liefhebbende pleegouders
heimelijk te verlaten , en bij het delphische orakel de oplossing
van zijnen twijfel te gaan vragen. Het antwoord was ondertusschen geenszins geschikt, om de onzekerheid nopens zijne
afkomst weg te nemen ; veelmeer bleef dit punt in ondoordringbare duisternis gehuld ; want de op den drievoet zittende priesteres gaf den verschrikten jongehng het wreede bevel, dat hij
zijn vaderland moest ontvlugten, omdat hij anders zijn eigen vader zou dooden, zijne eigene moeder zoude huwen, en met haar
een bloedschendig geslaeht verwekken zoude, dat goden en menschen ten gruwel moest verstrekken. Oedipus had alle reden om
Polybus en Merope, die hem tot hier toe opgevoed hadden, voor
zijne ware ouders te houden. Beangstigd door' de uitspraak van
het orakel, besloot hij daarom Corinthe voor altijd te ontvlugten, opdat de ontzettende voorspelling niet vervuld zoude worden ; bij keerde alzoo niet weder huiswaarts, maar begaf zich in
de rigting naar bet vreemde land Thebe. Doch juist deze voorzigtigheid was het, die het loerende verderf des te sp eller op het
hoofd van den ongelukkige deed nederdalen. Onderweg, in het
boschrijke gebied van Phocis, betrad hij eenen smallen bergpas,
die hem op eene plaats bragt, waar onderscheidene wegen ineen
liepen, daar bier de grensscheiding der landschappen Corinthe,
Attica, Phocis en Thebe was, Op dezen kruisweg gebeurde het,
dat hem een wagen tegenkwam, waarin een aanzienlijk reiziger
zat, vergezeld door eenen heraut en Brie dienaars. Uit den weg
te gaan was voor den voetganger op den smallen bergweg moeijelijk, de snuivende rossen drongen hem op zijde en in zijnen
toorn over de ontvangen beleediging sloeg hij met zijnen stok
naar den onbeleefden voerman. De heer van den wagen beantwoordde dezen aanval door eenen zweepslag, die Oedipus midden
op het hoofd trof. In de hoogste woede, en bijna niet wetende,
wat hij deed, viel bij nu op het reisgezelschap aan en doodle zoo
wel den gebieder als zijne dienaars, met uitzondering van eenen
enkele, die zich in het bosch redde. Onbekommerd zette nu
Oedipus na deze heldendaad zijne reis naar Thebe voort ; de
rampzalige vermoedde niet, dat bij zijne handen met het blued
zijns eigen vaders bevlekt had. De laatste was namelijk van Thebe
vertrokken om naar Delphi to reizen , alwaar hij, door bekomniernis gedreven, der godspraak vragen wilde, of misschien ook
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zijn zoon, dien hij voor lange jaren aan eenen wreeden dood had
overgegeven, door een of ander toeval beschermd en in leven
gebleven was. De oude bezorgdheid, dat hij de godspraak getrotseerd en zich daardoor aan de wraak der goden blootgesteld had,
had hem tot het besluit gedreven, om zich zekerheid te verschaffen, of het gevaar gelukkig voorbij was, en zoo had het noodlot
de ongelukkige zamenkomst van vader en zoon bewerkt. — Het
berigt van den moord des konings was door den ontvlugten dienaar spoediger in Thebe gekomen, dan. Oedipus de hoofdstad bereikte; toen hij eindelijk aldaar aankwam, vond hij het land in
de grootste verwarring. Wel had Creon , de broeder der koningin, dadelijk de teugels der regering in handers genomen, om
de rampen der regeringloosheid te voorkomen ; dit was echter
niet voldoende om een nog grooter onheil te wezen, hetwelk to
gelijker tijd over het rijk uitgebroken was. De godin Hera
(Juno) namelijk haatte Thebe, de geboortestad der door Zeus
bemiude Semele, de moeder van den god des wijns, Bacchus;
om haren dorst naar wraak ook nog aan alle stamgenooten dier
gehate medeminnares te bevredigen, zond zij in de velden van.
Thebe de afschuwelijke Sphinx, de vreeselijke dochter van Typhon en Echidna, een monster, dat van boven het ligchaam
eener bevallige maagd met een schoon aangezigt had, maar van
onderen als eene leeuwin gevormd, en aan de schouders met geweldige adelaarsvleugelen voorzien was. Andere beschrijvingen
schilderen haar als een monster met het bloote hoofd eener
jonkvrouw, met het gevleugelde ligchaam eens honds, met leeuwenklaauwen en eenen drakenstaart af. Dit afschuwelijke, nit
het verste Ethiopie overgekomen gedrogt stormde door de thebaansche velden, met schrille en krassende toonen een raadsel
voordragende , van welks oplossing leven en dood of king. Het
luidde : welk wezen is het, dat eene stem heeft en 's morgens
op vier, 's middags op twee en des avonds op drie voeten rondwandelt ?" De Sphinx zelve verklaarde, dat zij bereid was, zich van
den top van den phicischen berg, waar zij haar gewoon verblijf
gekozen had, in den afgrond to storten, wanneer iemand den
duisteren zin van haar raadsel doorgronden kon. Die genen daarentegen, die het niet vermogten op to lossen , vielen der woede
van het monster ten buit, hetwelk hen of terstond met zijne scherpe
leeuwenklaauwen verschearde, of hen naar gemelden bergtop gevangen wegsleepte. Tallooze offers waren reeds gev alien, alle be-
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woners weggevlugt, het platte land ontvolkt, en het gedrogt strekte
zijne flood en verderf aanbrengende togten tot zelfs onder de muren der stad uit. Vruchteloos zag het ongelukkige land naar eenen
redder om. In dezen nood liet de regent des rijks, Creon, allerwegen bekend maken, dat de gene, die de Sphinx zoude dooden,
te gelijk met de hand der koningin-weduwe Jocaste, de beerschappij des lands zoude verwerven. Zoo stonden de taken, toen
Oedipus in Thebe verscheen en de ellende aanschouvk de, die de
toorn der goden had te weeg gebragt. Zonder toeven begaf zich
de moedige jongeling naar het
verblijf van het monster, om
den gevaarlijken wedstrijd te
beproeven , en zijne scherpzinnigheid aan den dag te leggen. Naauwelijks had hij de
geheimzinnige vraag vernomen , of hij riep der ontstelde
Sphinx het antwoord toe : » dit
wezen is een mensch ; in den
morgen zijns levees kruipt hij
op handen en voeten; wanneer hij de middaghoogte nadert, rigt hij zich op , om op
twee voeten te gaan en in den
avondstond van zijn leven, of
in zijne grijsheid , moet hij
zich van eenen staf, als van eenen derden voet bedienen," Woedend stortte zich het bloeddorstige monster van den top der rots
neder,, en viel verpletterd in den afgrond. Het diepzinnige randsel was opgelost , het land van het monster bevrijd en het juichende yolk verhief zijnen redder op den openstaanden troop,
terwijl Jocaste hem zonder aarzelen de hand schonk. De uitspraak van het orakel werd alzoo in hare geheele uitgestrektheid
vervuld. — Oedipus kreeg bij zijne vrouw vier kinderen : twee
zonen , Eteocles en Polyn i ces (Polyneikes) en twee dochters,
Antigone en Ismene. Gedurende eene geheele reeks van jaren
leefde hij gelukkig en bloeide het land onder zijnen schepter,, de
Thebanen prezen hem als een wijs vorst , die zich door het dooden van de Sphinx de grootste verdienste ten opzigte van het land
veil\ orven had. Ales bloeide, alles genoot voorspoed en naar
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het scheen rustte de genade der goden op het geheele rijk. Toen
daarom eene nieuwe ramp uitbrak, rigtten alle onderdanen het
oog hoopvol op den door de goden geliefden koning; zij hielden
het voor eene nieuwe gelegenheid voor hem, om zijne wijsheid
en volksliefde aan den dag te leggen. In het twintigste jaar zijner regering namelijk brak eene vernielende pest in het rijk nit,
waardoor oud en jong werd weggemaaid. Oedipus stelde alle
middelen in het work om de kwaal in haren oorsprong en voort gang te stuiten ; alles was echter vruchteloos. Eindelijk zond hij
op raad van den ziener Tiresias, zijnen zwager Creon naar
Delphi, om aldaar naar de oorzaak en de middelen ter stuffing
der ramp onderzoek te doen. De bode bragt dan ook de tijding,
terug , dat de pest eene straf der goden was, door hen gezonden,
omdat zij er over vertoornd waren , dat de moord van koning
Lajus ongewroken gebleven was. De dader moest derhalve opgespoord worden. Oedipus aarzelde niet om te gehoorzamen en
alles te doen, wat strekken kon om licht over de misdaad te
verspreiden. Nog altijd was het hem onbekend in welk eenen
poel van jammeren hij zich gestort had, deels door de schuld
van het over hem zwevende noodlot, deels door zijne vroegere
jeugdige onstuimigheid. In den loop van het onderzoek werd de
geheimzinnige sluijer over zijn leven al meer en meer opgeligt,
en het was wederom de wijze Tiresias, die bier den misdadigen vorst zijne hulp bood , en de beide nog levende herders
opspoorde, die de vorstelijke geboorte des konings konden bevestigen. Eindelijk lag de geheele reeks van misdaden voor den
ongelukkige geopend, en de grootste wanhoop maakte zich van
hem meester. De vadermoorder , de met bloedschande bevlekte
verafschuwde zich zelven en zich niet meer waardig oordeelende
om het daglieht te aanschouwen , rukte hij zich met eigen handen de oogen uit , naast het lijk zijner echtgenoot en moeder
Jocaste , die bij de ontdekking der afgrijselijke misdaad door
ophanging een einde aan haar leven gemaakt bad. Daar hij
vroeger den ban over den moordenaar van Lajus had uitgespro•
ken, wie hij ook zijn mogt, eischte hij nu ook, dat doze vloek
aan hem zelven zou voltrokken worden. In den beginne weigerde
Croon, die de teugels van het bewind weder in handen genomen
had, zijnen zwager nit het land to stooten, en doze zelf verlangde , toen de eerste storm der smart een weinig bedaard was,
zijn rampzalig !even in zijn vaderlaud te eindigen. Maar mid-
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delemij1 wiesen de beide zonen op en begonnen zich over den
ongelukkigen vader te schamen ; en naauwelijks had Creon den
schepter , toen zij volwassen waren, aan hen afgestaan ow, het
land gemeenschappelijk te besturen , of zij dwongen den blinden
en grijzen Oedipus de hoofdstad des rijks te verlaten , en
in den vreemde om te zweryen. Wij zien bier nevens, hoe
zij den verachten vader met
geweld buiten de stadsmuren
voeren. De beide dochters ontfermden zich echter over den
hulpeloozen grijsaard; Antigone volgde en geleidde hem
als zijne getrouwe gezellin,
waar hij ook door de velden
van Griekenland mogt ronddwalen, terwijl Ismene van tijd
tot tijd de zwervelingen opzocht , hun hulp toebragt , en alzoo de betrekking tusschen hen
en de vaderstad eenigermate levendig hield. In zijnen toorn over
het gedrag zijner ondankbare en onbarinhartige zonen , sprak
hij bij zijn vertrek over hen den vreeselijksten vadervloek nit,
en niet lang duurde het, of deze werd in alle opzigten aan hen v ervoid. De broeders raakten in twist over de heerschappij ; wel
kwamen zij overeen , dat elk bij afwisseling gedurende den tijd
van een jaar over het land regeren zoude , en plaatste zich de
oudere Eteocles het eerst op den troon zijns vaders , maar ook
deze was het, die de getroffene overeenkomst het eerst schond.
Eer het jaar verloopen was, verdreef hij zijnen jongeren broeder
Polynices uit Thebe, om de heerschappij bij het einde van den
bepaalden tijd niet uit zijne handen te moeten geven. De verbanacne zocht eene toevlugt aan het hof van Adrastus , koning van
Argos, huwde aldaar met Argia, 's konings dochter,, en haalde
zijnen schoonvader over, om met nog zes andere vorsten, aan
het hoofd van een magtig leger, naar Thebe op te rukken , en de
vlam van eenen hevigen broederkrijg te ontsteken.
Ondertusschen was de blinde Oedipus, aan de hand zijner getrouwe gezellin omzwervende, in het vlek ColCmos in de nabijheid van Athene aangekomen ; eene stem in zijn binnenste zeide
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hem , dat hij hier het einde zijner smartelijke loopbaan vinden
zoude. Een naburig bosch, aan de Eumen-zdengewijd , dat geen
menschelijke voet durfde betreden , werd door den vlugteling tot
rustplaats uitgekozen , niet door een bloot toeval, maar op eene
aanwijzing van den delphischen God, die zich over den ongelukkige erbarmd had. honing Theseus, die te dien tijde over Attica
regeerde, bekommerde zich niet over den slechten naam , die den
zwerveling reeds vooruit gesneld was; grootmoedig erbarmde hij
zich over den diep gevallene, van elk verstooten bedelenden
grijsaard ; met de grootste gastvrijheid nam hij hem bij zich op,
en verzekerde, hem tegen alle verdere vervolging te zullen beschermen. Met vreugde verklaarde Oedipus, dat deze weldaad
aan het rijk van Theseus den grootsten zegen brengen zoude;
want het laatste orakel had verklaard, dat het land, hetwelk de
beenderen van den met de goden verzoenden vlugteling in zijnen
schoot zoude ontvangen en die niet zou laten wegrooven , steeds
in bloei en welvaart zou toenemen en onoverwinnelijk zijn zou.
Daar nu deze godspraak ook bij de Thebanen bekend geworden
was , en zij al de onheilen van den aanstaanden oorlog voorzagen
en duchtten , zouden zij met den grootsten spoed Creon af, ten
einde den versmaden Oedipus terug te halen , opdat hij in zijn
eigen land stierv-e , en ten minste ten nutte zijner vaderstad eene
vreedzame beslissing van den uitgebroken strijd zoudebewerken.
Maar de zending van Creon werd met geenen goeden uitslag bekroond ; even vruchteloos waren de pogingen van Polynices, die
naar zijnen vader snelde, ten einde hem te smeeken , dat deze
zijne partij zou kiezen en zich met hem tegen den troonroover
zou vereenigen. Zelfs hadden al zijne verzoeken eene geheel egengestelde uitwerking ; want de over hunne heerschzucht vergramde
en zoo diep gekrenkte vader herhaalde zijnen vroegeren vloek:
de zonen zouden tot eeuwige vijandschap gedoemd zijn ; het van
hunne vaderen geerfde rijk zou om hunne schuld door de rampen
des oorlogs verscheurd en verdeeld worden, en beiden op de jammerlijkste wijze omkomen. De Furien hoorden den vadervloek
en namen de taak op zich om hem tot in de geringste bijzonder heden te vervullen. Terwijl Oedipus, aan de zijde van Theseus,
in het gemelde heilige bosch van Colonos door een wonder van
de aarde werd weggerukt , en zijne jammervolle loopbaan met
ecnen zachten flood eindigde , na nog de bepaling gemaakt te
hebben, dat alleen de opeenvolgende vorsten van Attica met zijne
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verborgene grafplaats bekend zouden mogen zijn; terwijl de
vrome dochter des ontslapenen , na de getrouwste volbrenging
van baron moeijelijken kinderpligt, diep bedroefd hare schreden
wederom naar hare vaderstad wendde, was het onweder des oorlogs al nader en nader gekomen , en de Thebanen zagen met
angst den storm , die over hunne hoofden losbarsten zou.
Dat de verjaagde Polynices zulk eenen sterken helper gevonden had, had rich op de volgende wijze toegedragen. Door een
oud orakel was den koning Adrastus bevolen, om zijne dochters
met eenen leeuw en een everzwijn te doen huwen. Toen nu de
rondzvvervende zoon van Oedipus, bij het vallen van den nacht,
een toevlugtsoord in het paleis van dezen vorst zocht, gebeurde
het bij toeval , dat te gelijker tijd ook een ander vlugteling aldaar
aankwam. Hij heette Tydeus, was een zoon van koning Oeneus
van Calydon , den stiefbroeder van den bekenden 11IeleTiger, en
had uit zijn land moeten vlugten, omdat de zone)" van zijnen oom
Melas, bij gelegenheid eener jagt, arglistig door hem omgebragt
waren, daar zij, gelijk hem bekend was, naar het leven van zijnen
vader stonden. Beide bannelingen, die elkander voor de eerste
maal ontmoetten, geraakten over hunne verblijfplaats met elkander in zulk eenen hevigen twist, dat Adrastus zelf moest toesnellen , om de twistenden te scheiden. Bij deze gelegenheid
bemerkte bij, dat Tydeus, als deelnemer aan de Calydonische
jagt, op zijnen helm den kop van een everzwijn, en Polynices
op zijn schild, ter eere van Hercules, eenen leeuwenkop als sieraad droeg ; deze versierselen bragten hem de geheimzinnige
godspraak te binuen, wier beteekenis hem nu plotseling duidelijk
NI erd. Hij maakte de beide aangekomenen dus tot zijne schoonzonen, door aan Tydeus zijne eene dochter Deip:yle, en aan Polynices de andere, Argia, ten huwelijk te geven ; maar te gelijk n am
hij ook het besluit, om de beide vorstenzonen met geweld in
hunne erfstaten te herstellen , en wel Polynices het eerst, IN aarbij Tydeus de behulpzame band zou bieden. Daar evenwel Thebe
zeven poorten had, die bestormd moesten worden, koos men nog
andere dappere helden uit den adel des lands tot aanvoerders ,
als Parthenopaeus , een zoon der jageres Atalante, en Capaneus
en Hippomedon, twee mannen van vorstelijken rang. Deze drie
mannen, allerw egen gevreesd door hunne onversaagde dapperheid , gehoorzaamden met de grootste bereidwilligheid aan de
uitnoodiging ; de zesde held echter, de ziener Amphiaraus , had
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eene dubbele reden om niet aan de oproeping te voldoen. Niet
alleen voorzag hij den ongelukkigen uitslag der geheele onderneming, maar hij had ook in het bock des noodlots gelezen, dat
hij zelf daarbij het lever' zou verliezen ; hij verborg zich daarorn
voor de afgezanten, die kwamen om hem tot den togt uit te
noodigen. Amphiaraus had Miter eene derde dochter des konings , Eripkij le genaamd, tot gem.alin ; ziju zwager Polynices
maakte zich de pronkzucht dezer vrouw ten nutte en kocht haar
om door den gouden halsband van Harmonic, een kostbaar kleinood , dat hij bij zijne vlugt nit het ouderlijke huis had medegevoerd. Eriphyle verried hierop trouvveloos den schuilhoek van
haren gemaal, en de ziener moest, om niet voor lafhartig gehouden te worden, besluiten aan de hagchelijke onderneming
deel te nemen. De koning Adrastus zelf plaatste zich aan bet
hoofd van den togt, die onder den naam van den togt der zeven
tegen Plebe in de mythen-geschiedenis vermaard geworden is.
De legerbenden rukten juichend uit Argos tegen Thebe op, en
daar alle pogingen om de zaak in der minne bij te leggen , mislukten, bezetten de zeven legerhoofden de versperde poorten der
stad, terwijl de belegerden uit hun midden iusgelijks zeven, opperhoofden kozen , om de stadsmuren tegen de aanvallers te verdedigen. In den beginne had het alien schijn , dat de Thebanen
voor hunne overmoedige en grootsprekende vijanden zouden
moeten onderdoen; op alle punten aangevalleu en in de engte
gedreven, vraagden zij den ziener Teresias om raad, en deze voorspelde den ondergang der stad, zoo er niet iemand gevonden kon
worden, die zijn leven vrijwillig tot redding der vesting opofferde.
Menoeceus (Menoikeus) was de edelmoedige burger, die deze
edele taak op zich wilde nemen ; in weerwil van al de beden en
tranen van zijnen varier, den bejaarden Creon, stortte hij zich, in
het gezigt van vriend en vijand , met heldenmoed van de stadsmuren in de ontzettende diepte. Dit v erhevene voorbeeld van
vaderlandsliefde ontvlamde den moed der belegerden tot de hoogste geestdrift , en zij nameu de beste maatregelen ter verdediging.
Zij plaatsten tegenover Tydeus den held illelanippus, Polypkontes verdedigde de poort tegen Capaneus, Hyperbius de zijne tegen
Hippomedon , Actor de vierde tegen Parthenopaeus , Lasthenes
de vijfde tegen Amphiaraus, 11Iegareus , een andere zoon van
Creon, de zesde tegen Adrastus zeiven , terwijl de zevende bedreigde poort door koning Eteocles in eigen persoou tegen zijnen
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broeder Polynices beschermd werd. Daar waar de beide broeders
kampten, was de strijd het hardnekkigst; met de grootste woede
vielen zij op elkander aan, en door den onverzoenlijksten haat
aangehitst, doodden zij elkander in het tweegevecht , gelijk de vadervloek het hun had toegevvenscht. De hoofdstorm werd zege-
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pralend afgeslagen, Capaneus door eenen bliksemstraal van Zeus
verpletterd, toen hij reeds langs eene stormladder juichend den
muur beklommen had, en al de overige aanvoerders vielen, to gelijk met het grootste deel der troepen op de overhaaste vlugt,
met uitzondering alleen van den koning Adrastus, die door de
snelheid van zijn goddelijk wonderpaard Aron aan de woede
zijner vervolgers ontkwam. Ook de moedige Tydeus zou, naar
de mythe, gelukkig door den bijstand zijner beschermster Athéne
(Minerva) ontkomen zijn, zoo deze godin hem niet aan zijn lot
had overgelaten wegens de barbaarschheid , waarmede hij eenen
zijner vijanden behandeld had. Hij lag namelijk gewond op den
grond, toen Amphiardus hem bet afgehouwen hoofd van den thebaan Melanippus bragt , juist de gene, die hem zijne vonden had
toegebragt, maar dien hij zelf met zijne reuzenvuist gedood had.
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Door laaghartige wraak aangespoord, verpletterde hij nu den
schedel van den gesneuvelde , en verslond als een wild dier de
hersenen. Op dit gezigt wendde zich Athene vol afschuw van
hem af, en Tydeus moest aan zijne wonden, die zij had willen genezen, sterven. En joist dit, voegt de mythe er bij, was het doel
van den ziener geweest ; hij kende het voornemen der verhevene
helpster, en bragt daarom aan den gewonde het hoofd, ten einde
hem tot gemelde afgrijselijke daad te verleiden. Hij Wilde zich
wreken over de tallooze lasterlijke woorden, die Tydeus gedurende
den veldtogt tegen hem had uitgebraakt, wanneer hij met profetischen geest de ongelukkige uitkomst der onderneming voorspelde, die de goden afkeurden. Vervolgens vlugtte Amphiaraus
op zijnen strijdwagen. Maar ook hij keerde, zoo als hij voorzien
had, evenwel niet levend naar Argos terug. Zijn vervolger, de
thebaan Periclyidenus, bereikte den vlugteling aan den never der
rivier Ismenus, en was juist op het punt om hem met zij :e doodelijke werpspies te doorboren, toen Zeus erbarmend tusschen
beide kwam. Een bliksemstraal opende de aarde , de vrome ziener verdween voor de oogen van zijnen verbaasden vijand met
paarden en wagen en wagenrne-nner in de gapende diepte , die
zich terstond wederom boven hem toesloot; men zeide, dat hij
naar de vreedzame eilanden der zaligen was overgebragt, en bewees hem in het vervolg goddelijke eer. Al zijne voorspellmgen
waren letterlijk vervuld, de veldtogt was volkomen mislukt, het
geheele leper vernietigd. Vreugde en gejuich vervulde het zegepralende Thebe, waarover Creon, na den noodlottigen dood der beide
zonen van Oedipus, als regtmatig erfgenaam en naaste bloedverwant den schepter in handen genomen had. Jammerend en klagend
stonden echter de beide dochters bij de lijden barer broeders; te
vergeefs hadden zij alles aangewend om zachtere gevoelens in
hunne borst jegens elkander te doen ontwaken. De eenige troost,
die haar thans overbleef, was, de gevallenen ten minste in een
zelfde graf te vereenigen. Maar ook deze vreugde zou haar op de
bitterste wijze vergald worden, en de vloek des vaders zou zich
nu ook verder over de hoofden der onschuldige dochters ontlasten, die reeds ten prooi aan zoo veel lijden geweest waren. De
nieuwe koning Creon beval namelijk, dat het lijk van Polynicis,
omdat deze als een goddeloos man het zwaard tegen zijn ergen
vaderland gevoerd had, als dat van eenen gewonen vijand behandeld zou w orden, en men het op doodstraf nict zou mogen begra-
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von. Eteocles daarentegen verkreeg de eervolste begrafenis, want
hij was voor het vaderland in eenen eervollen strijd gevallen, en
derhalve alle eer waardig. De edelaardige Antigone echter, de
vrome dochter en liefhebbende zuster, achtte dit tiranniek bevel
niet ; zij sehatte de heilige voorschriften der godsdienst hooger,
dan de bevelen eens despoots, al stelde zij ook daardoor haar leyen in de vvaagschaal ; en deze godsdienst had het tot een der
grootste pligten gemaakt om de dooden te begraven, daar antlers
de schimmen der gestorvenen en onbegravenen voor eeuwig buiten het schimmenrijk zouden moeten omdolen , zonder ooit tot
rust te kunnen geraken. Wel poogde hare zuster Ismene haar,
uit vrees voor Creon, tot andere gedachten te brengen , wel wees
zij haar op den smadelijken dood, die haar vvachtte ; Antigone
kende geene vrees, waar het de vervulling harer pligten gold; zij
snelde Haar de plaats , waar het lijk haars broeders uitgestrekt
lag , als een prooi voor roofvogels en honden , bedekte het lijk des
dierbaren afgestorvenen met aarde, en bragt de offers, die men
gewoon was voor de overledenen te doen. Bij deze vrome daad
werd zij door de wachters van Creon betrapt, gevangen genomen
en voor den tiran gevoerd. Vrij en openhartig bekende zij voor
hem, wat zij gedaan had, wierp alle verwijten van schuld hooghartig van zich of en verklaarde zich tot sterven bereid , ofschoon
zij slechts de wetten der goden gehoorzaamd had. Zulk eene
verhevene zielegrootheid kon zelfs het hart van den vvoesten
en op zijne magt naijverigen Creon niet treffen ; hij gevoelde
zich veel meer vernederd door het edele karakter der zuster, en
veroordeelde de edele maagd ter dood, ofschoon zij zijne bloedverwante en de bruid van zijnen eenigen zoon Haemon was.
Geene beden, nosh bedreigingen des laatsten waren in staat het
wreede besluit te doen intrekken ; even min bekommerde zich
Creon om de stem des yolks, dat de veroordeelde als het ware
toonbeeld van kinder- en zusterliefde prees. De tiran beval Antigone in een onderaardsch gewelf op te sluiten, dit toe te metselen, en haar alzoo aan den hongerdood prijs te geven. Onmiddellijk werd dit wreede bevel ten uitvoer gebragt, want niemand
waagde het zich te verzetten. Daar verscheen plotseling Tiresias, de wijze ziener, de geliefde en hooggeachte raadsman der
Thebanen , voor den gevveldenaar,, sprak hem met krachtige
woorden aan, bragt hem zijn gepleegd onregt onder het oog, en
wees hem door zijne voorspellingen op al de rampen , die door
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het noodlot over zijn huis bestemd waren. Door vrees en schrik,
meer dan door medelijden aangegrepen, werd zijn verhard gemoed verzacht, en haastte hij zich om zijne dubbele dealing
goed te maken. Hij beval het beschimpte ligchaam van Polynices terstond op de eervolste wijze te begraven, en de heldenmoedige jonkvrouw te bevrijden ; hij zelf plaatste zich aan het hoofd
zijner dienaars om de uitvoering te bespoedigen ; maar toen men
voor de toegemetselde grot gekomen was, zag men, dat er reeds
eene opening in het muurwerk gebroken was, en luide klaagtoonen klonken den redders te gemoet. Haemon had in het gehehn
de poging gewaagd om zijne geliefde te redden, maar hij had de
ongelukkige reeds flood gevonden, want zij had zich in hare wanhoop aan haren eigen sluijer opgehangen, om eenen vreeselijken
hongerdood te ontgaan. Haar voorbeeld volgende, doorstak zich
de wanhopige minnaar bij de nadering zijns vaders met zijn eigen zvvaard ! Dat was de eerste bittere vrucht, die de wreede
koning van zijne misdaad inoogstte ; een tweede slag liet niet op
zich wachten. Toen hij met het lijk zijns zoons naar het pa.
leis terugkeerde, toonde men hem het lij k zijner gemalin Eurydice; ook de koningin had, op de tijding van den zelfmoordhaars
zoons, de handen aan zich zelve geslagen. De grijze koning zag
derhalve zijn geheele geslacht vernietigd en keerde, van iedereen
verlaten, in zijn paleis terug, waar hij de van hare zuster, broeders en ouders beroofde Ismene aantrof, die Beene tranen meer
had om al hare onuitsprekelijke ongelukken te beweenen. Al deze
bloedige gebeurtenissen waren binnen den tijd van slechts weinige
dagen voorgevallen. Ook de op het slagveld verrottende lijken
van het vijandelijke argivische leger,, die eveneens onbegraven
waren blijven liggen , werden thans ter aarde besteld, naar het
zeggen, door de bemiddelende tusschenkomst van den menschelijk
gezinden koning Theseus van Athene. — Tien jaren later, toen
de zonen der verslagene zeven aanvoerders manbaar geworden
waren, trokken zij ten to eeden male tegen het ongelukkige Thebe
op om hunne vaders te IA reken, daartoe, volgens eenige opgaven,
opgeroepen door den ouden koning Adrastus, die zich andermaal
aan hun hoofd zou gesteld hebben Deze togt is het, dien men
den t o g t de r E pig o n e n of nakomelingen noemt. Polynices
namelijk had Tbersander, Tydeus Diomedes, Capaneus Stimenelus,
Parthenopaeus Promsaehus, AmphiarRus de beide zoons Alcnweon
en AmphirOclius nagelaten, en Adrastus bezat eenen soon, die ...4e-
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gidleus heette. Eenige mythen spreken , behalve van de vermelde, van nog andere aanvoerders, zoo dat het getal der Epigonen, naar het schijnt , dat der vaderlijke helden overtroffen
hebbe. Nog leefde Eriphyle , de gemalin van den ziener Amphiaraus, en daar haar zoon Been lust toonde om eenen krijg te
ondernemen, die hem reeds het leven zijns vaders gekost had,
beging zij eene tweede trouweloosheid. Zij liet zich wederom omkoopen , ditmaal door Thersander, die haar een tweede erfstuk
schonk , namelijk den van zijnen vader geerfden prachtmantel
van Harmonia, waarop zij, onbekommerd om de gevolgen , niet
eer rustte, voor dat haar zoon besloten had den togt mede te ma ken. Onder Alcma eon is verhaald, hoe zij eindelijk voor deze
dubbele boosheid gestraft werd. De Epigonen waren gelukkiger
dan hunne vaders. Zij versloegen de heu te gemoet trekkende
benden der Thebanen bij de Elisas, veroverden de stad zonder slag
of stoot, daar de inwoners nit schrik gevlugt waren, en keerden
met buit beladen naar hun vaderland Argos terug. Thersander
maakte zich nu van de heerschappij over het vaderlijke rijk meester en verzamelde de verstrooide inwoners weder onder zijnen
schepter. Later streed hij in het grieksche leger voor Troje, maar
bleef evenwel, naar eene overlevering, in een gevecht met Telrphus in Mysie, en werd door Diomedes, zijnen ouden krijgsmakker,begraven. Zoo ging de laatste spruit van dit ongelukkige huis
onder. De scherpzinnigheid echter, waarmede Oedipus eenmaal
het moeijelijke raadsel der Sphinx opgelost had, verschafte zijnen
naam voor alle tijden eene spreekwoordelijke beroemdheid. Aeschylus, Sophocles en Euripides hebben deze rijke mythe op veelvuldige wijze voor het tooneel bewerkt.
Oeneus (grieksch), een zoon van den aetolischen koning
Portheus of Porthaon en van Euryte, eene kleindochter van den
riviergod Achel5us, was de opvolger zijns vaders in de regering
van Calydon en Pleuron. Onder Calydonische zw ij n is de
onderneming verhaald, waaraan deze vorst zijnen roem te danken hat Want hij bezat vv el is waar ook beroemde kinderen, en
onder hen Meleager en Deianira, doch eenige verhalen beweren,
dat zijne gemalin Althaea ook met goden omgang gehad had. Volgens gemelde vertellingen was de eerste een zoon van Ares (Mars),
de tweede eene dochter van Bacchus. De laatstgenoemde god
zon den koning nit dankbaarheid voor de aan zijn hof genoten
gastvrijheid den eersten wijngaard geschonken en hem de wijze,
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om dien aan te kweeken, getoond hebben. Van daar was het dan
ook, dat de nieuwe drank naar den naam diens konings Oeneus,
Oinos (wijn) genoemd is. Eene tweede gemalin, Periboea, schonk
hem den held Tydeus , van Wien onder 0 e d ip u s gesproken
wordt, en deze was de vader van den dapperen Diorne- des, die
later eene aanzienlijke rol bij de verovering van Troje speelde.
Oenomaus (grieksch Oinom gos), koning van Elis, en vader van Hippodamia. Z. Pelops.
Oenone (grieksch), z. Paris.
Oenopion (grieksch), de zoon van Bacchus en Ariadne,
koning van Chios, alwaar hij zich met zijne zes zonen, na het verlaten van Creta, gevestigd had. Z. 0 rion.
Ogyges (grieksch) of Ogygu s, de oudste koning, dien de
grieksche geschiedenis kent, zou omtrent een paar duizend jaren
voor Christus in Attica en Boeotie geregeerd hebben. Te zijnen
tijde had volgens de mythe eene groote overstroomiug plaats, die
men den ogygischen vloed noemt , en waardoor alle lage
streken van beide genoemde landen onder het water bedolven
werden en alle inwoners verdronken. Men hield hem voor eenen
Autochthoon of oorspronkelijken inwoner des lands. Volgens
andere mythen bestond er echter ook in Egypte een koning van
dezen naam, wiens hoofdstad Thebe was en die omstreeks denzelfden tijd regeerde, toen Cadmus naar Griekenland ging om eene
stall naar het egyptische voorbeeld te bouwen, n.amelijk het boeotische Thebe, dat naar hem den bijnaam van het ogygische verkreeg.
OIleus (grieksch), een der Argonauten, koning der Locriers,
en vader van Ajax, die daarom, ter onderscheiding van den anderen , Ajax Oileus heette.
Olympus (grieksch), een hooge berg in Thessalie, de woonplaats der goden bij de Grieken, overeenkomstig met het Asgard
der noordsche volken, den Albordschi der Perzen en den berg
Meru bij de Indiers. Onder verschillende bergen , die den naam
van Olympus voerden, was doze thessalische niet slechts de naaste
en meest bekende, maar ook de hoogste en ontzagwekkendste ,
voor zoo ver de beperkte kennis der aarde bij de oude Grieken
strekte. De phantasie dozes y olks maakte horn daarom tot het
middelpunt der gansche aarde, die men zich als eene schijf voorstelde, en plaatste op zijne heldere toppen, die de vvolken menigmaal voor het oog verborgen, het verblijf der zalige goden. Zij
woonden daar in afzonderlijke prachtige paleizen, die op de ver-30*
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schillende toppen van den veel getakten bergkam verstrooid lagen. De woning van Zeus (Jupiter) lag op de bovenste spits, en
onmiddellijk daarboven strekte zich het metalen gewelf van het
firmament nit, dat zich langzamerhand naar den rand der aarde,
die van rondom door den oceaan bespoeld werd, nederboog en aan
zijn einde op bergzuilen rustte. In zijn zenith of hoogste punt,
juist boven den hoogsten top van den Olympus, bad dit gewelf
eene opening, waardoor de goden in de hoogere hemelstreken
konden opklimmen. Toen het reuzenpaar der Aladen in hunnen
overmoed eenmaal den onsterfelijken den oorlog aankondigde,
wilden zij de berggevaarten Pelion en Ossa boven op den Olympus stapelen, ten einde deze opening te kunnen bereiken, in den
hemel door te dringen, en de gevlugte goden tot in hunne verborgenste schuilhoeken te vervolgen. Het bleef evenwel bij de
ijdele bedreiging. Van den gemelden hoofdtop des firmaments
overzag Jupiter de onmetelijke vlakte der aardschijf, omhulde
de diepten met zijn wolkgevaarte en slingerde bliksem en donder op de aarde neder. In zijnen koningsburg under dit zenith,
en wel iii eene mime pronkzaal van dit gouden paleis, hadden
alle vergaderingen der hemelbewoners plaats ; de zoogenaamde
twaalf groote goden (z. Jupite r) vormden in dezen godsstaat
den road der oudsten ; de overige goden werden slechts dan
daarbij opgeroepen, wanneer algemeene zamenkomsten noodzakelijk schenen. Hermes (Mercurius), Iris en Themis waren
de herauten, die hun bet tijdstip aankondigden, waarop zij zamen moesten komen. Zeus zelf bekleedde de voorzittersplaats en
ontving de gasten, die door de lucht, deels te voet met ontzaggelijke schreden, deels in wagens met de snelheid van den wind
kwamen toesnellen. Gouden voetzolen, door den in alle kunsten
ervaren Ilephaestos (Vulcanus) gesmeed , gaven hun de ligtheid
en behendigheid, die antlers slechts de vleugelen kunnen verleenen ; eveneens had dezelfde bekwame meester de vurige aangespannen rossen met gouden hoeven voorzien, en hen daardoor
geschikt gemaakt, om zoo wel bet land als de zee door te vliegen.
Den loop dezer vergaderingen, zoo wel als de daarop volgende
feestgelagen schilderen de oude dichters met de levendigstekleuren, terwijl zij dikwijls de gebruiken en zeden, die in hunnen
tijd heerschten, op de onsterfelijken overdroegen ; daarom ging
bet op den Olympus ook even wild en stormachtig, en even Bartel en vrolijk toe, als beneden in het dal, alwaar de zwakke ster-
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velingen zwoegden en zweetten en zich vermaak ten. De op de toppen des bergs bestendig wonende goden verkregen van den berg
zelven den naam van 0 ly mp i er s; ook de Illuzen heetten somtijds Oly m pi a de n, omdat zij, benevens anderelievelingsplaatsen, deze hoogten bijzonder gaarne bezochten. — Behalve deze
opening in het hoogste punt had het metalen hemelgewelf nog
twee andere poorten, en wel eene in het oosten, de andere in het
westen. Zij waren hoofdzakelijk voor den zonnegod Helios bestemd, wanneer hij nit den Oceaan moest opstijgen, en na het
afleggen van zijne half cirkelvormige baan in den oceaan wilde
onderduiken. Beide poorten lagen in den diepsten horizon. Bij
elke be yond zich een van de aarde afhangende trap, die den yoden en halfgoden tot brug naar den Olympus diende , en langs
een deter mogten al de genen, die de vergoding waardig geacht
waren, den hemel binnen trekken. Later, toen de aardrijkskundige
begrippen der Grieken zich uitbreidden, en de thessalische berg
als eene natuurlijk begrensde hoogte bij hen bekend werd, plaatste
men de woning der olympische godenboven de oudstehemelvesting in de grenzenlooze luchtruimte. Het vroegere metaalgewelf
werd nu in de oogen der natuurvorschers een met sterrenbeelden versierde holle kogel, die boven de loopbanen der planeten
zweefde; deze gold toen voor de ware vex blijfplaats der goden.
Met den naam Olympus werd toen de geheele bovenste hemelruimte aangeduid.
Om (indisch), het heiligste woord der indische godsdienst ,
waarmede de hoogste, de onbegrijpelijke eerste godheid wordt
aangeduid. Dit heilige woord was het eerste, dat door Brahm
uitgesproken werd, toen hij de Trimurti Brahma, Wischnou en
Schiva besloot to scheppen, waarom het ook ^ de eerste zoon des
scheppers" genoemd wordt. Er wordt van gezegd : » Alle in de
Veda's verordende heilige gebruiken zullen vergaan , maar dit
woord zal niet vergaan. Met de behoorlijke welluidendheid nitgesproken is het hemel, lucht en aarde, adem, stem, voedsel,
zon, wind, vuur. Het is het ligchaam van Brahm, of het wezen
der wezens. In dit woord zijn geworden de drie werelden ; —
het is de uaam van Brahm, en omvat, even als de fijne aether,,
alle eigenschappen en grondstoffen in zich. De herhaliiig van
then heiligeu imam is tien maal beter dau bet offer, honderd
maal, wanneer niemand het aanhoort, en duizend maal beter,
IN anneer het alleen gedacht wordt." — De Brahmanen moeten
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dit w oord, bij het begin van eene offerande of bij het lezen der
Veda's uitspreken, om zich eerstelijk de godheid te vertegenwoordigen, haren zegen op hare verrigtingen of te smeeken, en
zich van alle zonde, bekende of onbekende, te reinigen. De heilige boeken der Brahmanen en ook die der Buddhisten vangen
gewoonlijk met dit heilige eenlettergrepige woordje aan.
Omphale (grieksch), z. Here e s.
Ops (romemsch), z. Rhea en Cybele.
Optimus Maximus (romeinsch), de Algoede en Almaglige. Z. Jupiter.
Oreus (romeinsch), de onderwereld. Z. Tartaru s.
Oreaden (grieksch), bergnymphen. Z. N y mph e D.
Orestes (grieksch), de zoon van Agamemnon en Clytaannestra, in de laatste lotgevallen van het huis der Tantaliden gewikkeld, en met Wien de rampen van dit huis een einde namen. Hij
was de wreker zijns vaders Agamemnon, de moordenaar zijner
moeder, de bevrijder zijner zuster 1phigenia , en de eindelijke
overwinnaar van den vloek , die op zijn stamhuis rustte. In den
nacht, waarin de trouwelooze gade haren in Mycenae teruggekomen gemaal op arglistige wijze om het leven bragt, gelijk onder
Cly t a emnestr a ens A g am emnon verhaald is, zorgde zijne
zuster Electra voor de redding haars jongen broeders, den erfgenaam des troons, Wiens leven, gelijk zij te regt vreesde, thans ook
het grootste gevaar liep. Zij liet hem door eenen getrouwen dienaar naar Stroplas , den koning van Phocis, brengen , die eene
zuster haars vaders, Anaxibia genaamd, tot gemalin had. In het
huis van dezen oom werd de knaap, voor alle verdere vervolging
beveiligd, opgevoed ; hij groeide aldaar met Pylrides, den eenigen
won des konings, op, en beiden vatteden de grootste vriendschap
jegens elkander op. Middelerwijl bleef Electra in het met bloed
bevlekte ouderlijke huis en verdroeg met geduld haar treurig lot,
zich troostende met de hoop, dat de opwassende broeder eenmaal
als wreker zoude terug keeren. De schandelijke moeder, die met
haren medepligtige, den laaghartigen Aegisthus, op den ontheiligden troon der voorvaderen zat , mishandelde dagelijks de dochter, om dat hare klagten over haren jammerlijk omgekomen vader niet ophielden en zij diens roemloozen flood steeds bleef
beweenen. Daarenboven rekenden zij het haar tot een verwijt ,
dat door hare bemiddeling haar broeder in een vreemd land gebragt was, door Wien nu het misdadige paar in bestendige vrees
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gehouden werd. Tot eene gewone dienstmaagd vernederd, telde
de ongelukkige onder zuchten en tranen de dagen en uren , die
nog verloopen moesten, eer aan hare slavernij een einde komen
zoude. Dikwijls beloofde Orestes door heimelijke boden , dat hij
weldra terug zoude komen, maar altijd schroomde hij zijne
schreden naar het ouderlijke huis te rigten, niet uit lafhartigheid,
maar omdat hij op den week der goden wachtte, van welken hij
het bevel tot eene daad ontvangen moest, tegen welke , in weer wil van alle beweegredenen, de menschelijke natuur zich verzette.
Op zekeren dag nu verscheen een vreemdeling in Mycenae , die
de tijding overbragt, dat de in den vreemde opgewassen zoon
van Agamemnon door een nootlottig toeval omgekomen was ; hij
was bij den wedren in de pythische spelen van zijnen wagen gevallen, en had alzoo plotseling den flood gevonden. Clytaemnestra,
die nu van alle bekommernis ontheven meende te zijn, juichte
over dit blijde berigt in het koninklijk paleis, Electra daarentegen,
die nu het laatste anker harer hoop verloren waande, barstte in
de wanhopigste jammerklagten uit! Zou de trouwe dochter de
boosheid aldus laten zegevieren? Reeds had zij het heldhaftig
besluit genomen om hare vrou welijke krachten te beproeven en
met eigene hand den moord haars vaders te wreken, onbekommerd om het gevaar, dat zij bij deze heldhaftige poging zou kunnen te kort schieten; — zij wilde niet
langer eeu levee der schande leiden.
Maar daar naderde een tweede vreem-deling het paleis, die zich der vveekla gende in de armen stortte ; het was
Orestes, die aan de oproeping der goden kwam voldoen. Het delphische
orakel had hem eindelijk do-en weten ,
dat het uur der wraak gekomen was,
en hem te gelijk aanbevolen geen geweld te gebruiken, maar zich van list
te bedienen. Daarop waren de beide
jon.gelingen , Orestes en Pylades , die
het naauwste vriendschapsverbond ge("-sloten hadden , met elkander overeen
gekomen, dat de tweede vooruittrekkeu zou, en de gemelde valsche tijding in het ouderlijke huis zou overbrengen , om daardoor de moordenaars in slaap te wiegen. Dit doel werd volko-
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men bereikt, bet paleis bleef onbewaakt, en terwijl de over de
terugkomst des dood geloofden broeders verrukte zuster de wacht
aan de deur hield, drongen de beide vrienden in de kamer der
koningin Clytaemnestra. Zonder eenig mededoogen stiet Orestes
de moordenares zijns vaders neder, en terstond daarop ook den
verraderlijken Aegisthus, die zonder kwaad te vermoeden van
de jagt terug kwam, en verbiijd over de tijding, die men ook
hem van den voorgewenden dood van Orestes mededeelde , het
kleed van het lijk van Clytaemnestra 1 1, egrukte, in de gedachte,
dat dit het lijk van den mar zijn vaderlijk huis terug gebragten
Orestes was. Zoo vielen de beide schuldigen op dezelfde plaats,
waar zij voor twintig (volgens anderen acht) jaren den edelen
Agamemnon omgebragt hadden ; beider lijken werden buiten de
stadsmuren begraven. — Naauwelijks echter was het verschrikkelijke werk der wraak verrigt, of de Erinnyen (Furien) vielen
op den moedermoorder aan, en eischten van den ongelukkige
wraak voor het gestorte bloed der moeder. In de vreeselijkste onzekerheid of hij
kwaad of goed gedaan had, door de stem
der goden te gehoorzamen, viel de broeder
onmagtig aan den boezem der zuster, die
hem vruchteloos poogde te troosten. Zoo
ook de boosaardige wezens nu en dan voor
eenen korten tijd van den ongelukkige
aflieten, altijd kwamen zij weder op nieuw
te voorschijn, terwijl zij hare afschuwelijke slangenharen schudden , en hielden
hem steeds al de afgrijselijkheid zijner misdaad voor oogen. Was hij inderdaad een
strafbaar misdadiger,, die verdiende aan
de onverbiddelijke wraakoefening Bier monsters overgeleverd te
worden, in plaats van den ontreinigden troon zijner vaderen to bestijgen ? De zoon van Agamemnon had slechts aan het orakel gehoorzaamd en dit nog wel met den grootsten tegenzin ; ja, deze
godspraak had hem met duizendvoudige straffen bedreigd, wanneer hij het waagde, aan de stem der goden ongehoorzaam tezijn
en de schim zijns vaders onverzoend te laten. De delphische god
was het dan ook, die thins, in zijne grievende smart, verpligt was,
den door gew etensknagingen voori gejaagde bij te staan, Bekransd
met olijftakken, gelijk het den om bescherming en pulp smeeken-
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de betaamde, en vergezeld door zijnen vriend Pylades, die de zijde
des ongelukkigen molt verliet en hem in zijne smart poogde te
troosten , reisde Orestes naar de godspraak van Delphi, om van
Apollo uitsluitsel over zijn lot te bekomen. De godspraak luidde,
dat de moedermoorder van de vreeselijke waanzinnigheid, waarin
de Furien hem gebonden hielden , zou genezen , op voorwaarde,
dat hij ,,de zuster" uit Tauris naar Griekenland terug bragt.
Dit was voorzeker eene duistere uitspraak , die door het vriendenpaar zoo werd uitgelegd , dat Apollo het verhevene beeld
zijner zuster Artemis (Diana) bedoelde, betwelk in den tauri schen tempel dezer godin prijkte. Zonder aarzelen namen zij
alzoo de reis naar het land der Scythen (Tauris, de tegenwoordige Krim) aan Even als op den weg naar Delphi, zoo geeselden en teisterden de vreeselijke dochters van den Nacht den
met schuld beladene van de eene plaats naar de andere, en nergens werd hem eenige rust of kalmte toegestaan; in zijne heldere
oogenblikken zag hij het verledene met misdaad en afgrijzen
vervuld, het tegenwoordige zonder vreugde en rust, in de toekomst Diets anders dan knaging en ellende. Van alle gastvrijheid uitgestooten , door elkeen nit afschuw voor den moedermoorder verjaagd , zwierven de beide vrienden onder de grootste
moeijelijkheden her- en derwaarts, tot dat het hun eindelijk gelukte een schip te vinden en op de kust van Tauris het anker
te werpen, alwaar zij evenwel nog met vele moeijelijkheden zouden
te kampen hebben , voor zij het doel hunner reis bereikten. Op
dit schiereiland wachtte hun met de grootste gevaren ook de
vrolijkste verrassing. In den tempel der taurische Artemis, Wier
standbeeld van den hemel zou gevallen zijn, bestond toenmaals
eene wreede dienst van menschenoffers ; aldaar heerschte de gewoonte , dat de gewijde dienares dezer godin alle vreemdelingen
slagten moest , die door storm of eenig ander toeval genoodzaakt
waren, den grond van dit schiereiland te betreden. Zoo dra dan
ook Orestes en Pylades aan IN al gestapt waren, werden zij gevangen genomen en voor den koning Thoas gevoerd, die de regering over dit land in handen had. Deze leide er zich inzonderheid op toe, om het bestaande bloedige gebruik in stand te houden,
en zond hen dus geketend naar het heiligdom, met bevel, dat men
hen zonder aarzelen aan de godin zou offeren. De opperpriesteres evenwel, eene griekin, die in de gevangenen een paar ongelukkige landgenooten zag, aarzelde om bet door Naar zelve ver.
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afschuwde gebruik dadelijk ten uitvoer te brengen; een gesprek,
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dat zij uit medelijden met hen aanknoopte, verwekte van beide
zijden de grootste opmerkzaamheid, zonder dat zij elkander evenwel herkenden. Op bevel van den koning Thoas , die het lange
aarzelen moede was, moest eel' der vreemdelingen ter eere der
godin dadelijk ter dood gebragt worden. Thans wilden de beide
vrienden voor elkander sterven , en de edelste wedstrijd ontstond
onder hen, wie voor den andere het leven laten zoude. Eindelijk
liet zich Pylades door de overtuigende redenen van zijnen vriend
overhalen, om hem de eereplaats toe te staan , Orestes wend aan
de door den koning gade geslagen priesteres overgegev en, en reeds
had zij het offermes aan zijne keel, toen hij in diepe smart uitriep : b Zoo stierf ook eons mijne zuster Iphigenia in Aulis !"—
Dadelijk herkende nu de priesteres Iphigenia haren broeder. Zij
stelde onder eenig voorwendsel de plegtigheid uit, verborg hare
inwendige vreugde over de herkenning haars broeders , maar
beraamde naderhand met hem en zijnen vriend in stilte het plan,
om uit dit afschuwelijke land te ontvlugten. Hoe Iphigenia in
dit vreemde land gekomen was, kan men op haren naam lezen.
Nadat zij zich door haren onverwacht terug gevonden broeder
de redenen had laten ontvouwen , die hem aan deze onherbergzame kust gebragt hadden , en zij alles vernomen had, wat met
hare ouders was voorgevallen, besloot zij dit gehate land,
waar zij zoo lang den voor haar bittersten pligt had moeten
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vervullen , te verlaten, maar ook te gelijker tijd het hemelsche
standbeeld van Artemis, zoo mogelijk, made te voeren. Om
daartoe te geraken , bediende zij zich, volgens Euripides, van
het heilige standbeeld zelf. Zij wendde bij den koning Thoas
voor, dat zij , voor dat de offerande voltrokken kon worden, zoo
wel het standbeeld als de vreemdelingen door een bad in de zee
reinigen moest. De koning koesterde niet den minsten argwaan
en gaf de priesteres verlof om te doen , wat zij wenschte. De
zee bespoelde bijna den voet des tempels , en niet ver van daar
lag aan den oever het schip der Grieken verborgen, en zoo geraakten de vlugtelingen zonder veel moeijelijkheid op het reddende vaartuig. Wel wilde Thoas hen vervolge-n, die hevig vertoornd was, toen boden hem het gepleegde verraad meldden ,
doch de godin Athene (Minerva) daalde van den hemel neder
en hield hem terug, hem verklarende, dat de goddelijke wil het
wel gelukken van den listigen aanslag vooraf bepaald had. Volgens eene andere mythe had het delphische orakel eenvoudig
den moedermoorder bevolen, om het beeld van Artemis, de
zuster van Apollo, nit haren taurischen tempel naar Hellas te
halen. Op de tegenwoordigheid aldaar van Iphigenia had de
god alzoo niet gezinspeeld, ofschoon het wedervinden dezer zuster
misschien te gelijk heimelijk bedoeld was. Hoe dit ook zij, Orestes
keerde naar Griekenland terug, van zijne waanzinnigheid genezen , hetzij dan ten gevolge der gelukkige verovering van dit
standbeeld, of uit vreugde over het wedervinden eener lang
verlorene zuster, of wel om beiden te gelijk. De aanval van
razernij , waarmede de wraakgodinnen hem nog in den tempel
der taurische godin geteisterd hadden , was de laatste geweest.
Sedert dien tijd waren zij voor altijd van zijne zijde goveken.
Zoo verhaalt ten minste de voornaamste mythe. Eene andere
laat echter den togt naar Tauris onvermeld en berigt, dat Orestes op de volgende wijze van die afschuwelijke monsters ontslagen werd. Tom hem na den volbragten moedermoord de
Furien aanvielen , begaf hij zich, zoo als gezegd is, als smeekeling naar het heiligdom te Delphi; werkelijk bleef hij aldaar
eenen tijd lang van hare aanvallen verschoond , maar eindelijk
hernieuwden zij die zelfs in het heiligdom van den god met dubbele woede, en omringden zij zelfs, tot niet geringe ontsteltenis
der Pythia, haar offer als gierige wolvinnen. Apollo zelf was niet
in staat hem langer tegen haar te beschermen ; daarom Tied hij
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den ongelukkige naar Athene te vlugten , den tempel van Pallas
Athene op te zoeken , het standbeeld dezer godin te omvatten
en hare bemiddeling of te smeeken. Als hij na langdurige om zwerving te land en ter zee , onder het zegenrijke geleide van
Hermes of Mercurius , gelukkig in Attica aangenomen zoo zijn,
zoo men aldaar een scheidsgerigt bijeen roepen, en daaraan de beslissing opdragen. Hoe dit alles vervuld werd, wordt door Aeschylus in zijne ),Eumeniden" op schoone wijze geschilderd. Athene
trok zich het lot des zwervelings genadig aan , en zij stichtte de
verhevene regtbauk , den later zoo beroemden Areopâgus op
den heuvel van Mars, die zij uit een aantal eerwaardige burgers
van Athene zamenstelde, aan wie zij de taak opdroeg, om over den
moedermoorder vonnis te vellen. De Furien traden voor deze
vierschaar als aanklaagsters op, Apollo daarentegen als verdediger en als getuige der onschuld. Bij het opmaken van het vonnis bleek het, dat er even veel stemmen voor als tegen Orestes
vrijspraak waren ; toen voegde Athene ook hare stem bij de eersten, en zij bevredlgde bovendien door zachtzinnige woorden de
onvermoeide wraakgodinnen, die slechts noode haar offer verlieten. Juichende en den goden overluid zijnen dank toebrengende,
keerde Orestes naar zijne vaderstad Argos terug. Van nu of aan
was de vloek, die steeds op het voorouderlijke huis gerust en zoo
veel gruwelen voortgebragt had, geheel weggenomen. De genezen zoon van Agamemnon huwde nu met HermiOne, de dochter
van zijnen con] evenwel niet zonder strijd met eenen.
mededinger. De zoon van Achilles, Pyrrhus of Neoptolemus ,
poogde hem zijne bruid te betwisteu en had haar reeds heimelijk
ontvoerd; maar Orestes ijlde den roover na en ontnam hem na
eenen hevigen strijd, waarin. Achilles zoon door eenen vuistslag
het leven verloor, den schoonen bait. Zijn huwelijk was even
gelukkig als zijne heerschappij , die zeventig jaren duurde ; hij
vereenigde de gescheiden rijken van Mycenae en Argos weder
onder zijnen schepter, stichtte in Arcadie de stad Orestia en stierf
aldaar als negentigjarig grijsaard aan eenen slangenbeet. Pylades, zijn getrouwe medgezel in zijn lijden, verkreeg tot belooning de edele Electra, aan welke het lot insgelijks eenen helderen
levensavond en twee zonen schonk, die Medon en Strophius heetten. De vriendschapsband der beide neven, die in Hood en flood
elkander ter zijde stonden, nerd door alle eeuwen heen de spreekwoordelijke uitdrukking en het luisterrijkste voorbeeld van on-
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veranderlijke broedertrouvv. Iphigenia eindelijk, volgens de eerste mythe door haren broeder uit Tauris teruggehaald, bragt het
standbeeld der seytische Diana naar Halae of Brauron in Attica,
alwaar zij met haren broeder de dienst der godin herstelde, en
als Welker vrome priesteres zij hare dagen eindigde. Bij hare
aankomst in Griekenland hedreigde haar,, gelijk men verhaalt,
een onverwacht gevaar, Electra had vernomen, dathaar broeder werkelijk op het taurische altaar door Iphigenia, overeenkomstig het barbaarsche gebruik, geslagt was; reeds was de van
liefde gloeijende zuster op het punt om een van den haard ge grepen offerhout naar de vreemdelinge te slingeren , toen de
dood gewaande door zijne tijdige tusschenkomst het valsche gerucht wederlegde, en de wrekende hand voor overijling bewaarde. — Om overigens de beide hoofdmythen aangaande de genezing van Orestes met elkander te verbinden, heeft Euripides,
meer op vernuftige dan op verhevene wijze, den uitweg gevonden, dat niet alle Furien met de vrijspraak tevreden zouden geweest zijn, die voor den Areopagus te Athene plaats had. Eenige
wrekende geesten zouden hare vervolging van den moedermoorder onafgebroken hebben voortgezet, waarom hij ten tweeden male naar Delphi zou gekeerd zijn, en van Apollo den nieuwen last zou verkregen hebben om 'mar Tauris te vertrekken.
Orion (grieksch), een groot en geweldig jager van eene ontzaggelijke grootte, door Homerus als de schoonste man van zijnen tijd geroemd, en zoo verzot op de jagt, dat hij deze bezigheid ook nog na zijnen dood in de onderwereld voortzet. Hij
bezat sulk eenen reusachtigen ligchaamsbouw, dat, wanneer hij
door de diepste zee ging, zijn hoofd en schouders nog boven de
golven uitstaken, die, als hij op de aarde wandelde, ver tot
in de wolken reikten. Zijne afstamming wordt verschillend opgegeven. Volgens het eene verhaal was hij de soon van Poseidon (Neptunus) en Euryale; volgens het andere had hij zijne
geboorte aan het zeldzaamste wonder te danken. honing Hyrims
te Tanagra in Boeotie, een soon van Neptunus, had geene kinderen. Op zekeren dag werd deze vorst bezocht door Zeus (Jupiter), Hermes (Mercurius) en door zijnen wader, en deze gelegenheid nam hij waar, om zijnen hemelscheu gasten om eenen
zoon te smeeken. De Brie goden gaven gehoor aan zijne bede ;
zij deden gemeenschappelijk eenig vocht in eene koehuid , naaiden die goed digt en bevalen den koning dezen zak in de aarde
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te begraven. Toen de vorst na verloop van negen maanden dezen zak weder opgroef en opende, vond hij daarin eenen wonderschoonen knaap, lien hij den naam van Orion gaf en als zijnen zoon opvoedde. Nadat deze godentelg tot een schoon en krachtig man was opgewassen, huwde hij met eene bekoorlijke maagd,
Sida genaamd, die evenwel kort daarna door Hera (Juno) naar
den Tartarus verbannen werd , omdat zij zich beroemd had,
schooner dan deze godenkoningin te zijn. Hierop vertrok Orion
naar het eiland Chios, dat hij van wilde dieren zuiverde, en al
waar hij verliefd werd op 111e7.6pe of Aero, de dochter des ko nings Oenopion, die een zoon van Bacchus en .A r iadne was; de
vader waagde het niet den reusachtigen jongeling door een weigerend antwoord te beleedigen, maar stelde hem onder allerlei
schoonschijnende voorwendsels uit, tot dat de minnaar ongeduldig werd en besloot de maagd met geweld tot de zijne te maken. Verbitterd over deze beleediging en schending van het gastregt, verborg Oenopion uit vrees zijnen toorn en gedroeg zich
vriendelijk, om zich des te zekerder te wreken. Ilij riep zijnen
vader Bacchus te hulp, en nadat hij nu den gast op arglistige
wijze aan tafel dronken gemaakt had, beroofde hij hem van het
gezigt, en liet hem naar de kust des eilands voeren. De blinde
jager had het geluk naar Lemnos te ontkomen, omdat de zee voor
hem geen hinderpaal opleverde. Op laatstgenoemd eiland gaf
Hephaestos (Vulcanus) hem den raad, om naar den zonnegod Helios te gaan en hem om de herstelling zijns gezigts te verzoeken ;
te gelijker tijd gaf hij den blinde een zijnen eigene dienaars ,
Celadion, mede om hem tot leidsman te verstrekken. Orion nam
den knaap op zijne schouders en sloeg den weg naar het oosten
in, alwaar hij den zonnegod in zijn morgenpaleis aantrof, en
door de krachtige zonnestralen het gezigt terug bekwam. Terstond na zijne genezing keerde hij naar het eiland Chios terug,
om zich op zijnen verraderlijken gastheer te vvreken. Maar
koning Oenopion had dit geval voorzien, en daarom eene zeer
kunstige onderaardsche woning laten bouwen , waarin hij zich
terstond verborg, zoo dra zijne verspieders hem de aankomst van
den gevreesden wreker meldden. Vruchteloos doorzocht nu Orion
alle schuilhoeken van het eiland, de koning was zoo goed verborgen , dat hij hem niet vinden kon. De aanleiding tot zijnen dood
wordt verschillend opgegeven. Eenigen verhalen, dat hij op zijn
omzwerven door het eiland Chios door de rozenvingerige Eos
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(Aurora) gezien werd, dat deze eene hevige liefde voor den schoonen jongeling opvatte en hem naar Delos ontvoerde, waarover
de goden zoo vertoornd waren , dat zij Artemis (Diana) bevalen,
hem met hare nimmer missende pijlen te doorschieten. Volgens
anderen doorschoot Diana hem, omdat hij het gewaagd had de
oogen op de lieftallige Upis , eene harer nymphen , te staan.
Een derde verhaal meldt , dat Diana zelve zoo zeer op hem
verliefd werd, dat zij hem tot gemaal begeerde. Apollo, daarover vertoornd, en dit willende voorkomen, lokte zijne zuster
tot eenen wedstrijd in het schieten uit, en bevveerde , dat zij een
verwijderd donker punt op zee niet zou kunnen treffen. Zij
schoot , maar trof het hoofd des geliefden, lien zij vroeger niet
herkend had. Eindelijk vermeldt eene vierde overlevering , dat
hij zich door zijnen jagtlust tot de grootspraak had laten verleiden , dat hij al het wild van de aarde zoude uitroeijen; de
aardgodin Gaea werd daarover zoo vertoornd, dat zij eenen ontzaggelijken schorpioen op hem afzond , die door zijne steken
den vermetele doodde. Toen Aesculapius hem weder in het
levee wilde terugroepen, werd hij door eenen bliksemstraal van
Jupiter gedood. Na het eindigen zijner aardsche loopbaan werd
hij met zijnen hoed aan den hemel verplaatst, alwaar het schitterendste sterrenbeeld van den geheelen hemel zijnen naam draagt.
Het staat in het zuidelijke halfrond, is in de wintermaanden ook
voor ons zigtbaar, en bevat voor het bloote oog omtrent 70 sterren, die door een teleskoop tot over de twee duizend vermeerderd worden. Op de hemelkaarten is men gewoon Orion als eenen
rens of te malen , die naar den Stier in den dierenriem gekeerd
is, en in de regterhand eenen knods en in de linker eeneleeuwenhuid, of een schild draagt. Hij is ligtelijk kenbaar aan Brie op
eene rij staande schitterende sterren, die in zijnen gordel staan,
en die men den Jakobsstaf noemt.
Orithyra (grieksch), z. Boreas en Calais.
Ormuzd (perzisch) , de god des lichts , het goede beginsel ,
voortgesproten uit het oorspronkelijke lichtende wezen , de almagtige Zarvana Akarana ; hij woont in de wolkenlooze helderheid in den bovensten hemel op den top van het onmetelijke
stamgebergte Albordschi. Hij is de schepper en besehermer
van al het goede, de bestendige tegenstelling van alle ondeugd
en van al wat kwaad is, waarvan de boosaardige Ahriman, de
god der duisternis, de voorstander en besehermer is. Te gelijk
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Loch met den god des ltchts werd het rijk der duisternis geboren,
Ormuzd bezwijkt wel bij het einde van den twaalf duizendjarigen strijd, waarin zij onophoudelijk tegen elkander kampen ,
maar slechts voor eenen korten tijd zegepraalt het kwade over
het goede. De door Ahriman vervvueste wereld verheft zich gelouterd uit de vernietiging, en verandert zich in eene reine schepping des lichts, aan Wier hoofd Ormuzd staan zal, en waarin hij
in den naam der Zar vana Akarana tot in eeuv ■ igheid zal heerschen.
Z. voorts Ahriman, Amschaspands, Ferwer enz.
Orpheus (grieksch), een der beroemdste oude zangers en
dichters, geboren in Thracie, een zoon van den koning OeTty er , of
van Apollo zelven. De muze Calliope was zijne moeder, en de
even beroemde zanger Linus zijn brooder, of zijn leermeester in
het goddelijke gezang. De magt, die hij door den invloed zijner betooverende stem, vergezeld door de hemelsche klanken zijner Tier
uitoefende, was zoo groot, dat hij niet alleen zijne nog geheel
onbeschaafde tijdgenooten zachtere zeden en gewoonten inboezemde, hen aan den landbouw en het leven in maatschappijen
gewende en hen daarduor tot het bouwen van steden noopte, maar
ook, dat de verscheurende en wildste dieren uit bet wood door
hem getemd, en zelfs de levenlooze natuur door hem bezield en in
verrukking gebragt werd. Leeuwen en tijgers verlieten hunne
holen en leiden zich aan zijne voeten om naar zijne klanken te
luisteren, de boomen neigden hunne toppers en takken begeerig
naar hem toe en bewezen den goddelijken meester hunne hulde,
de bloemen keerden hare kelkeu om en omgaven den zanger met
de liefelijkste geuren, onweders en stormen bedaardeu en keerden
tot de kalmte weder, rotsen smolten in verrukking weg en de
steenen voegden zich bij den maatslag zijner Tier van zelven tot
eenen muur te zamen. Even als fiercUles op zijne ligchaamskracht, durfde dan ook Orpheus op de V4 ondermagt zijner zevensnarige Tier vertrouwen en bet wagen in den Tartarus of te
dalen, ten einde den god der onderwereld te smeeken, hem zijne
geliefde gade terug te geven, die hem door een noodlottig toeval
vroegtijdig ontrukt, en met wier dood hem alle le vensvreugde ontnomen was. Deze moeitevolle togt, het aanvankelijk welslagen zijner onderneming, en de ongelukkige afloop daar van zijn op E u r ydi c e gemeld. Van dien tijd of zwierf hij door ongeneeslijke smart
verscheurd en zijn Iced aan bosschen en velden klagende, van
het eene land naar het andere; daarop verborg hij zich in het rots-
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gebergte van den Haemus, begroef zich aldaar in de eenzaamheid en schuwde de nabijheid der menschen, vooral die der vrouwen , wier meest geliefde hem in zoo veel kommer en ellende gestort had. Op zijne omzwervingen kw am hij , naar de elkander
dikwijls tegensprekende mythen, ook in Azie en Egypte, waar
de menschen reeds lang in beschaafde maatschappijen woonden,
en wier gebruiken ell zeden hij leerde kennen. Na zijne terugkomst zou hij de woeste thracische stammen aan hunnen onbeschaafden staat ontrukt, hen met kunsten en wetenschappen
bekend gemaakt, godsdienst en geregelde wetten ingevoerd , en
de menschenoffers en de bloedwraak afgeschaft hebben, en daarenboven de stichter van de naar hem genoemde heilige orph ische my sterien geworden zijn, die zoo v eel tot de hoogere
geestontwikkeling der Grieken bijgedragen hebben, en wier hooge
ouderdom zoo wel door Herodotus , als alle andere geschiedschrijvers erkend wordt. De nakomelingen prezen daarom Orpheus
als een der grootste weldoeners van het menschelijk geslacht.
Hij was reeds hoog bejaard, toen hij de Argonauten op hunnen
gevaarvollen togt naar Colchis vergezelde, en de koene reizigers
hadden zoo wel aan zijne wijze raadgevingen, als aan de toovermagt van zijn onvergelijkelijk spel hunne redding uit talrijke
gevaren te danken. Daarenboven hoorden de goden te allen tijde
naar zijn gebed, daar zij den vromen sterveling als hunnen vriend
beschouw den. Hij keerde dan ook welbehouden met zijne reisgenooten, doch eerst na lange omzwerving, naar Hellas terug.
Hier echter wachtte hem een vreeselijk einde. Toen hij weder
eons in Thracie, door de velden van Pierie omzwierf, werd een
troep razende vrouwen of Bacchantinnen door het klagende wondergezang van den bedroefden zanger naar hem toegelokt ; de
woeste Maenaden geraakten door de tooverachtige toonen in.
dolzinnige verrukking, en toen zij hem herkenden, den verachter der vrouwen, den versmader van alle lust en genot, die na
den dood der jeugdige Eurydice nooit tot een tweede huwelijk
had willen besluiten , toen wierpen zij rich in razende woede op
hem en scheurden hem in stukken. De razende Baechantinnen
slingerden het hoofd en de her des vermoorden in den bruisenden Hebrus ; de god dozes strooms was echter een vriend zijns
vaders, den stroomgod Oeäger, en duldde daarom niet, dat beiden in de golven begraven werden. Zij dreven naar het strand
van Lesbos, terwijl de stervendo tong nog zachte weemoedige
31
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geluiden voortbragt en de welluidende Tier bij de aanraking der
golven nog de liefelijkste toonen deed hooren. De goudenlier werd
daarop door de goden als een schoon sterrenbeeld aan den hemel
geplaatst. — Van Orpheus zijn naar het zeggen eene menigte
o r p hi scbe li ederen over, die echter reeds door Aristoteles
voor ondergeschoven en onecht verklaard werden. Zij bevatten
eene soort van godsdienstig leerstelsel , werden de grondslag van
vele grieksche mysteries, en zijn tevens de oudste getuigenissen
van de oud—grieksche godsdienstbegrippen.
Osiris (egyptisch), de hoogste en meest vereerde god van
oud—Egypte, jonger dan de overoude Ammon (Amours), en eerst
tot de derde godenrij behoorende, maar in lateren tijd door geheel Egypte als oppergod erkend, terwijl de overige goden slechts
in enkele provincien vereering genoten , en daarentegen in andere verloochend werden, al naarmate van den natuurlijken toestand of de luchtstreek der gewesten. Osiris is de voorstelling
der mannelijke bevruchtende natuurkracht, het scheppende wereldbeginsel, in tegeustelling met Isis, zijne tweelingzuster en
gemalin, die de verpersoonlijking der vrouwelijke , voortbrengende , voedende natuurkracht is. Z. I s i s. De Egyptenaren vereerden dit goddelijke wezen als Zonnegod en als god van den
Nijl, van wien het land zijne vruchtbaarheid ontvangt, en zonder welken stroom het volstrekt oubewoonbaar zou zijn, terwijl
tevens de weldadige zonnewarmte de oorzaak van alle groeikracht
is. Osiris was dan ook de God van den landbouw,, en hij schonk
den menschen daartoe de noodige gereedschappen ; hij gewende
hen aan de zachte gewoonten des vredes, vond den ploeg nit,
schafte het menscheneten af, leerde hun zich met veldvruchten
verzadigen, vruchten en den wijugaard aankweeken, vereenigde
hen in steden en maatschappijen, voerde regt en wetten en het
huwelijk in, gaf hun onderrigt onitrent de vereering van hoogere wezens, vond de muzijk en het schrift uit, en was in het
kort de grondvester en leeraar van alle menschelijke beschaving.
Ten tijde zijner geboorte betrad een Egyptenaar, , Paingles genaanad , bet heiligdom van Ammon te Thebe , om water te halen ;
plotseling hoorde hij eene stem, die hem met luiden mond gebood te roepen : a De groote koning, de weldoener Osiris, is geboren !" en aan dezen man was het, dat de god ter opvoeding
werd toevertrouwd. Zijne afstamming is op het woord Isis verhaald. Reeds voor hunne geboorte bemiuden Osiris en Isis elkan-
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der in den moederlijken schoot zoo zeer, dat zij zich tot een echtpaar vereenigden, en Isis nog voor hare eigene geboorte het leven
schonk aan den zoon Arueris of den ouderen Horns, die nu to
gelijk met het minnende godenpaar uit den schoot van Rhea
geboren, en door hen dadelijk als zoon herkend werd. Typhon,
de andere op den derden dag geboren broeder, huwde daarop met
zijne zuster Nephthys, die twee dagen jonger was dan hij. Deze
laatste god was de bestendige tegenstander van het eerste paar
geworden, bet booze beginsel, een verwoester en vernietiger,, golijk aan den Ahriman der Perzen. Typhon werd namelijk gehouden voor den god van de hondsster en was het zinnebeeld der verschroeijende , doodende zomerhitte; zijne gemalin Nephthys bleef
insgelijks onvruchtbaar en was het zinnebeeld der woestijn , die
alleen met eenig groen bedekt werd , wanneer de wateren van den
buitengewoon hoog gestegen Nijl haar althans gedeeltelijk bedekt
hadden. Nephthys werd alzoo wel moeder van Aniibis (z. ald.),
maar alleen daardoor,, dat zij zich in het geheim met haren broeder Osiris verbond, die haar bij vergissing voor zijne gemalin Isis
gehouden had, en bovendien was het kind nog ontsierd door eenen
hondekop en had het geheel en al den aard van dezen trouwen
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medgezel der menschen. Het was vooral om deze daad, zoo wel
als nit aangeboren lust tot het booze, dat Typhon besloot tot de
vreeselijkste wraak aan den zegenbrengenden weldoener van.
Egypte, van wien wij Kier twee zijner gewoonste afbeeldingen geven. Hij wordt echter dikwijls ook zittende afgebeeld. Soros ziet
men hem met een menschenhoofd, gekroond met eene lotusbloem,
soms ook met eenen sperwerskop , die zonder zijne oogen te schaden in de zon ziet , of met den kop van eenen ibis , een insgelijks
hooggeeerden vogel in Egypte. Een zijner symbolen was het de
zon beteekenende oog door stralen omringd. In zijne hand houdt
hij eenen stok , waarop als knop een gekuifde vogel geplaatst is,
en op zijnen schouder eenen dorschvlegel, het zinneheeld des akkerbouws. Maar vooral is hij ook kenbaar aan eene soort van
sleutel, dien hij soms in de regterhand draagt, om aan te duiden ,
dat hij naar willekeur over de overstroomingen van den Nijl beschikt. Op de oude gedenkteekenen draagt hij ook vvel eene hooge
puntige muts , eenen bol, of eenen olifautssuuit op het hoofd , en
een schepter is het zinnebeeld zijner voortdurende heerschappij.
Want Osiris en Isis heerschten met koninklijke magt over de geheele Nijlstreek, even als Jupiter en Juno over alle oorden van
Griekenland geboden. Wel stierven beiden , als goden van den
derden rang, of liever, daalden zij of in de onderwereld Amenthe,s,
maar ook daar duurde hunne heerschappij voort, dewijI zij als
opperste regters in het doodenrijk aangesteld werden. De oorzaak van den dood van Osiris verhaalt de mythe op de volgende
w ij ze.
Nadat Osiris Egypte in eene vruchtbare landstreek herscha pen en zegen en geluk over de bewoners verspreid had, stelde hij
zich daarmede niet te vreden , maar wilde ook andere bewoners
der g arde in die zegeningen doen deelen. Door zijne overredingskracht alleen verzamelde hij een leger getrouwen rondom zich,
en deed daarmede groote en langdurige togten door Aethiopie,
Arabie, Indic, Voor-Azie, ja zelfs naar Thracie en Macedonie ,
overal den landbouw verspreidende, den menschen de behandeling van den ploeg leerende, en hen tot zachtere zeden stemmende door de magt der toonen en des gezangs. Met deze togten,
zoo vvel als met die van den Krischna (Wischnou) der Indiers,
en den Tripfolémus en Dyonisos (Bacchus) der oude Grieken
duidden de oude mythen den voortgang der heschaving aan, die
zich nit het eene land naar bet andere verspreidde. Gedurende
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zijne afwezigheid had Osiris het regentschap des koniugrijks aan
zijne gensalin. Isis opgedragen , die, ondersteund door den haar
ter zijde geplaatsten wijzen raadgever Hermes, zoo voortreffelijk
waakte , dat de booze rosharige Typhon , die zich gaarne van de
heerschappij hadde meester geinaakt, niets tegen de rust des rijks
durfde ondernernen. Toen dan ook Osiris zijne weldadige oogmerken bereikt had, hetwelk hem zonder eenig bloedvergieten
en alleen door overreding was gelukt,keerde hij zegepralend naar
zijn vaderland terug en \Nerd door zijn yolk met zulk een ustbundig vreugdegejuich ontvangen ,dat Typhon niet anders doen kon,
dan hem nederig de versehuldigde hulde te bewijzen, en vergeving te smeeken voor zijne telkens ontdekte verraderlijke plannen. De booswicht gaf daarom zijn voornemen niet op ; veeleer
werd hij door deze voor hem grievende vernedering nog sneer tot
wraakzucht aangevoerd en besloot hij den weldoener Osiris door
afschuwelijke list uit den weg te ruimen. Hij verbond zich in
het geheim met Aso, koningin van Aethiopie, welk land naast
de moerassige en dorre streken gelegen was, die hens ten deel
gevallen waren ; hij verzamelt zijne twee en zeventig even boosaardige gezellen rondom zich, eu onder den schijn van door een
groot feest de terugkonsst van Osiris en zijne verzoening met hem
te willen vieren, noodigt hij ook zijnen broeder uit ; om dit feestmaal met zijne tegenwoordigheid te vereeren. De niets kwaads
vermoedende broeder kornt. Bij het einde van het feestmaal geleidt Typhon zijne gasten naar eene kostbaar versierde, met goud
ingelegde kist, die het sieraad van het feest moest uitmaken, en
toen nu elk van verbazing opgetogen stolid en zijnen wensch nitdrukte, om dit edele kleinood te bezitten, beloofde Typhon haar
aan dien gene te zullen geven , die haar met zijne gestalte juist
kon vullen. Maar Typhon had deze kist heimelijk naar de gestalte van Osiris laten vervaardigen , en toen deze er zich nu
ingelegd had, sloot Typhon, in weerwil van de krachtige tegenweer van Osiris, het deksel met help zijner deelgenooten , en
om den godenjongeling, thans acht en twintig jaren oud , voor
eeuw ig in zijne enge gevangenis te boeijen, omgoten zij haar met
lood, en wierpen haar alzoo in den stroomenden Nijl. De magtige golven lieten haar echter niet op den bodem zinkeu, maar
droegen den kostbaren last door den naderhand door de goden
vervloekten Tanitischen mond naar zee, en zoo viel de weldoende
Osiris, die gezonden was om de redder der menschen te zijn
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de volken door liefde en beschaving aan elkander te verbinden
als een slagtoffer van zijnen verraderlijken broeder Typhon op
den zeventiende der maand Athyr (den 13 november). De geheele schepping weergalmde bij deze gruweldaad van jammerklagten ; veldgoden en saters trokken weenend door de velden ,
en door hen vernam Isis bij Chemnis de vreeselijke treurmare ,
waarbij haar hart door onuitsprekelijke smart dreigde te breken. Terstond hulde zij zich in rouwgewaad , en maakte zich op
weg om, door droefheid verteerd, het lijk van haren geliefden
gemaal op te zoeken. Tervvijl zij nu alle bogten van den stroom
naauwkeurig doorzocht , vernam zij toevallig, dat Nephthys een.maal hare plaats bij Osiris vervangen en haren zoon uit vrees
voor Typhon te vondeling gelegd had. Zij spoorde nu met jagthonden het verlatene kind op, voedde het en nam het onder den
naam van Anubis als haren eigen zoon aan , waarvoor deze hear
later zijne dankbaarheid betoonde. Middelerwijl was de kist, door
den stroom voortgestuwd, over zee naar Byblus in Phoenicie gedreven , en lag daar aan het strand in het riet verborgen. Eene
jonge struik der erica, die aldaar tusschen het riet opuies, overschaduwde de kist, en werd weldra zulk een heerlijke wondervolle
boom , dat de stam om de kist heengroeide en haar eindelijk geheel in zijn binnenste besloot. Deze zeldzame wonderboom wekte
de opmerkzaamheid des konings van Byblus, zoo dat hij hem liet
vellen en begeerde, dat daaruit eene zuil voor zijn paleis zou vervaardigd worden. Dit alles ontdekte Anubis met zijne hondennatuur, waarom hij aan Isis heilige vogels zond, om haar snel de
treurige, maar tevens verblijdende tijding over te brengen. De
godin trok nu naar Byblus en plaatste zich buiten de poorten der
stall aan eene bron, waar zij door de dienstmaagden der koningin
werd aangetroffen, toen zij kwamen water putten. Deze vrouwen
hadden deernis met de treurige vreemdelinge en namen haar mede
naar hare gebiedster,, bij Welke Isis als min van den jonggebor en
zoon der phoenicische koningin in dienst trad. Zij leide echter
dit kind niet aan hare borst , maar hield het haren vinger in den
mond , en opdat de zuigeling het aardsche voedsel niet zou behoeven, louterde zij het des nachts heimelijk in het goddelijke
vuur tot een onsterfelijk wezen. Verblind door deze helder flikkerende vlammen ontwaakt echter de koningin op zekeren nacht
en overvalt hear bij haar werk ; zij ziet hear kind te midden
van het vuur en slaakt nit moederlijke liefde een hartverschett-
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rend gegil; maar nu neemt de stille, ootmoedige dienstmaagd
plotseling hare ware gedaante aan en als verhevene godin staat
zij voor de ontstelde moeder,, aan wie zij hare rampen verhaalt,
en verlof vraagt om den koffer,, dien zij in de zuil ontdekt had,
mede te nemen. Thans nadert zij de zuil , en naauwelijks heeft
zij haar aangeraakt, of zij springt donderend vaneen , maar sluit
zich weder terstond onbeschadigd , na het lijk van Osiris voor de
voeten der godin te hebben doers vallen. Op den aanblik van dit
dierbare overschot werpt zij zich in wanhopige smart er op neder,, en hare jammerklagten zijn zoo hevig en hartverscheurend,
dat Maneros, de oudste zoon des phoenicischen konings, van medegevoel en deelneming in die namelooze droefheid den geeft
geeft. Eindelijk staakt zij haar gejammer,, hare tranen droogen
op, maar nu ontwaakt het gevoel der wraak in hare borst en
zij zweert op het heilige lijk den moordenaar te zullen straffen.
Zij scheepte zich nu met het dierbare overschot in en trok weder
terug naar Buto, waar haar zoon Horus op haar wachtte en, waar
zij het lijk, kostbaar gebalsemd , heimelijk in een naburig woud
begroef, opdat de verrader het niet zoude ontdekken. Typhon,
die gedurende al dien tijd in het vreedzaam bezit van den troon
zijns broeders gebleven was, ontdekte echter het geheim. Op zekeren nacht , dat hij in den helderen maneschijn op de beerenjagt
was, kwam hij toevallig bij het graf, en bemerkte weldra dat het
het lijk zijns broeders bevatte. In zijnen onverzoenlijken haat
rukte hij het lijkuit zijne rustplaats en speed het in veertien stukken, die hij wijd en zijd in den Nijl wierp, opdat Isis hen niet zou
kannen wedervinden. Weldra verneemt Isis met ontzetting deze
nieuwe misdaad , en anderrnaal maakt zij zich gereed om de verstrooide stukken op te sporen. Zij vervaardigt zich een klein v aartuig van Papyrus , waarmede zij de ondiepste plaatsen der rivier
kan doorzoeken, scheept zich daarop in , onderzoekt al de zeven
monden van den Nijl, laat geenen enkelen schuilhoek onbezoclit,
en met behulp van haren getrouwen Anubis gelukt het haar inderdaad al de verstrooide leden , tot op een enkel na, weder op
te sporen en terug te vinden. Het ontbrekende veertiende stuk
was door den Nijl naar zee gevoerd en aldaar door de visschen
verslondeu. Isis voegde de overblijfselen nu weder aaneen, nerving het ontbrekende deel door een stnk van eenen wilden vijgenboom, en begroef het lijk in Philae, welke stad sedert dien tijd de
heilige doodenstad der Egyptenaren werd , werwaarts zij bede
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vaarten deden , orn het lijk van den god te aanbidden. Om echter het vinden van haren gemaal voor het toekomende moeijelijker, zoo niet ondoenlijk te maken, vervaardigde zij van specerijen
en myrrhe nog dertien beelden , die eene sprekende gelijkenis
met het ligchaam van Osiris hadden, en vertrouwde deze mummien op verschillende plaatsen aan de priesters, die, onder belofte
van het diepste stilzw ijgen en geloovende bet ware lijk van Osiris
te bezitten , dat aan hunne hoede toevertrouwd werd, dit heimelijk begroeven. Van dien tijd af heerschte in alle gewesten
van Egypte een hevige twist; ieder geloofde alleen het heilige lijk
to hebben, en wijdde en offerde daaraan , het eene of andere heilige dier, dat zij op de aan Osiris gewijde plaatsen begroeven, en
van daar de talrijko doodensteden bij de nude Egyptenaren.
Middelerwijl was Osiris in de onderwereld nedergedaald, w aar
hij tot regter der dooden was aangesteld ; thans kwam hij plotseling op de aarde terug om de liefde zijner gemalin te beloonen
en wraak aan den verrader to nemen. Eerst had hij slechts ten
doel um zijnen zoon Horus in de krijgskunst to onderrigten, ten
einde hem in staat to stollen om den boosaardigen Typhon to bedwingen. Gedurende dit tijdvak verwekte zijne schim bij Isis
eenen tweeden zoon, Harpocrztes, die echter altijd een zwak
en hulpeloos wezen bleef. Z. Harpoerte s. Des to beter
vruchten droeg het vaderlijk onderrigt bij zijnen eerstgeborene.
Horns greep de wapenen op, viol den moordenaar zijns vaders
met een grout leger aan, overvvon horn, kreeg hem gevangen
en gaf hem aan zijne moeder over, om hem de regtmatige straf to
doen ondergaan. Door een onverklaarbaar medelijden getroffen,
verbrak echter de edelmoedige Isis de ketenen des gevangenen,
en schonk zij hem, in plaats van hem to straffen, de vrijheid. Horus was door deze ongehoorde vergevensgezindheid zoo vertoornd,
dat hij met eigen handen zijner moeder den goddelijken diadeem
van het hoofd rukte; eene beschimping, die Hermes daardoor
vergoedde , dat hij der godin lcoehoornen op het hoofd plaatste ,
die zij sedert dien tijd bleef dragon, en waarmede zij dikwijls
afgebeeld wordt. De laatstgenoemde god ondersteunde daarop
Horns in den nieuwen oorlog tegen Typhon, door zulken voortreffelijken raad, dat Typhon na het verlies van twee veldslagen,
andermaal in gevangenschap geraakte; thans kende men geene
erbarming moor; hij word in den tempel van Memphis gedood ,
of volgens andcren naar de woostijn gebannen, die hij later nooit
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weder verlaten heeft. Na deze volkomene zege kreeg Isis de
onbetwiste heerschappij over Egypte; zij ging Beene tweede echt •
verbindtenis aan, maar hield zich uitsluitend met de welvaart
haars yolks bezig, tot dat zij met Osiris in de onderwereld weder
vereenigd , aan diens zijde bet regterambt over de dooden uitoefende. Zij vervingen alzoo bij de Egyptenaren de plaats van
Pluto en Proserpina, (Persephone). Het beeld , waaronder men
zich op aarde den god Osirus als het ware leveed dacht, was de
heilige Apis, een zwarte slier met witte vlekken, die in Memphis
goddelijke eer genoot , en in wien de geest van Osiris zoo overgegaan zijn. Stierfdeze stier,, of werd hij op vijfentwintigjarigen
ouderdom door de priesters gedood, door hem in eenen put te
verdrinken , dan ging de ziel van Osiris telkens weder in eenen
anderen Apis over, die aan zekere vlekken kenbaar was. Z. A p i s.
OtUS en Ephi al t es (grieksch). Z. A 1 6 e u s,
Oxylus (grieksch) , een noon van koning Haemon van
Aetolie , vlugtte, wegens eenen moord naar het landschap Elis.
Toevallig had hij eenmaal door een pijlschot een zijner oogen
verloren. Toen hij na verloop van een jaar weder naar zijn land
terugkeerde , ontmoette hij de Heracliden op hunnen togt naar
den Peloponnesus. Dezen zochten op bevel van het orakel eenen
drieoogigen aanvoerder, en daar nn Oxylus met zijnen muilezel
te zamen slecbts drie oogen hadden, geloofden zij gevonden te
hebben, wat zij zochten. Onder zijde aanvoering veroverden zij
bij-na den geheelen Peloponnesus en gaven hem ter belooning het
koningrijk Elis voor zijn aandeel.

P.
Paean of P aeon (grieksch), de heelende god, eel' bijnaam
van Apollo en andere zegenrijke godheden , waarom ook Aesculapius wel aldus genoemd werd. In eenen ruimeren zin beteekent het den bevrijder van alle ongemak, en dus ook den Dood
(Thanatos). Zekere soort van overal verbreide lyrische gedichten, die in den oudsten tijd gezongen werden, om Apollo
tot verzoening te stemmen, wanneer eene besmettelijke ziekte
het land teisterde , of die men, na verlossing van de kwaal, uit
dankbaarheid te zijner eere aanhief, droegen den naam van Paeans
(Z. Apollo). Naderhand werden deze Paeans ook in de dienst
van andere goden, te hunner verheerlijking, of bij gewigtige
gelegenheden opgezongen , zoo dat eindelijk v6Or het begin van
eenen veldslag, of na de overwinning, deze liederen in veelstemmige koren werden aangeheven. Ten laatste werden alle liederen
bij feestelijke gelegenheden, inzonderheid bij gastmaleu en drinkgelagen, alsmede de liederen, die men bij eene begrafenis, of
daarna tot verzoening van den Hades song, Paeans genoemd.
nIo Paean" vc as bij de latere Grieken een uitroep, die zoo wel
de hoogste vreugde als de diepste smart uitdrukte, en waarin
dus altijd het begrip van vreugde en redding uit gevaren voortleefde.
Pagoden (indisch), de godentenipels, gebouwen van grooten omvang en pyramidalen vorm, vrij staande, in onderscheiding van de in grotten uitgehouwen tempelgebouwen. De naam
beteekent het heilige huts. Zij zijn meestal van lateren tijd, en
bestaan doorgaans uit op elkander gestapelde, steeds in grootte
afnemende verdiepingen uit hout en steenen vervaardigd, maar
seer groot en hoog en met buitengewone pracht versierd. Ge-
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woonlijk hebben zij de gedaante van een kruis, met vier gelijke
einden , en een hoog torenvormig dak met verscheidene platten.
Behalve het eigentlijke heiligdom , waarin de standbeelden der
goden staan, die insgelijks Pagoden heeten en altijd in groot
aantal voorhanden zijn , bevatten zij ook de woningen der Brahmanen en Bajaderen.
De ingang ligt steeds naar het oosten.
De standbeelden zijn meest van gebrande aarde , zonder kunst ,
smaak of uitdrukking, wanstaltig en rijk verguld , naakt of gekleed , staande of met gekruiste beenen zittend en dikwijls reusachtig groot. Naarmate deze pagoden of tempels in hoogere achting staan en dus drukker bezocht worden, worden deze beelden
vermenigvuldigd en rijker versierd. De beroemdste pagoden vindt
men in Benares, Siam, Pegu en te Jaggernaut in Voor-Indie.
Palamedes (grieksch), een zoon van koning Nauplius van
Euboea, en van Clym'ëne, eene dochter van Catreus , koning van
Creta, en alzoo verwant aan het geslacht der Atride n. Hij
trok met het groote leger der Grieken onder aanvoering van
Agamemnon naar Troje op, en was aldaar een der dapperste
en verstandigste aanvoerders. Hij had daarenbovcn den roem
van een zeer wijs en vindingrijk kunstenaar, en men schreef hem
de uitvinding van het dobbelspel , van maat en gewigt, de vaardigheid in het uit het hoofd rekenen toe; zelfs zoude hij een goed
dichter geweest zijn, en het door Cadmus in Griekenland overgebragte alphabet door vier nieuwe letteren verrijkt hebben. In
weerwil van dit alles vond hij gedurende dit beleg eenen treurigen flood, die alleen door de wraakzucht van Odysseus (Ulysses)
bewerkt werd. Palamedes had zich den haat van (hen held
bijzonder daardoor op den hals gehaald, dat hij, gelijk onder
Ulysses verhaald wordt , het bedrog ontdekte, hetwelk deze
had uitgedacht om de grieksche vorsten te misleiden, toen dezeu
naar Ithaca kwamen, om hem, overeenkomstig zijne vroeger afgelegde belofte , tot deelneming aan den togt naar Troje te ben egen. De ontmaskerde kou niet langer weigeren om vrouw en kind
te verlaten en den langen togt mede te maker, maar droeg daarvoor ook den bewerker daarvan eenen onverzoenlijken haat toe,
en zwoer in zijn hart, hem dit eenmaal te zullen vergelden. Voor
Troje nam zijne verbittering nog toe. Op zekeren dag keerde hij
van eenen strooptogt in Thracie zonder buit terug, en werd
daardoor door Palamedes bcspot, die van denzelfden togt met
buit beladen in het leger was terug gekomen. Timms kende zijn
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haat geene palen meer en hij besloot alles in het werk te stellen
om den gelukkigen tegenstander aan zijne wraakzucht op te offered. Om zijn doel te bereiken nam hij zijne toevlugt tot een
uiterst laaghartig middel , hij begroef heimelijk in de tent van
Palamedes eene aanzienlijke som gelds , en zond eenen phrygischen knecht af, die voorgeven moest, dat hij van Troje kwam
en eenen brief van Koning Priamus moest overbrengen , waaruit
blijken. moest, dat Palamedes zich aan verraderij van het grieksche leger wilde schuldig makers. Deze door Ulysses zelven
opgestelde brief werd natuurlijk onderschept , en nu klaagde
Ulysses den onschuldigen Palamedes voor eenen krijgsraad ,
nit de voornaamsten van het grieksche leger bestaande, van verraad aan. Bij het doorzoeken der tent vond men werkelijk de bedoelde geldsom, waarvan in den brief gesproken wend, en dit
stelde de schnld van den aangeklaagde buiten alien twijfel.
Vruchteloos waren alle betuigingen zijner onschuld : de bewijzen
van het tegendeel waren te overtuigend , en de onschuldige werd
met eenparige stemmen ter dood veroordeeld , tot den dood der
steeniging , vooral ook, daar verscheidene andere op zijnen roern
naijverige legerhoofden, zoo als Agamemnon en Diomedes, zijnen
ondergang wenschten. Schijnbaar overtuigd liet zich Palamedes
met de grootste standvastigheid ter strafplaats voeren , en zeide
niets anders, dan : e Verheag u, o waarheid , want gij zijt lang
vOcir mij gestorven !" — Hoe de varier des onschuldig vermoorden diens dood op de bewerkers daarvan wreekte, is onder N a np 1 iu s verbaald. Het lot van Palamedes is door onderscheidene
voorname dichters bezongen en voor het tooneel bewerkt.
Palaemon (grieksch), Z. In o.
Palinurus (grieksch), de stuurman van het schip van Aeneas
op zijnen togt naar Italie, werd volgens de mythe door de goden
in eenen diepen slaap gedompeld en in zee gestort. Aeneas zag
zijnen verloren gezel weder,, toes de schimmen der onderwereld
voor zijne oogen voorbij gingen , en Palinurus verhaalde hem,
hoe hij wel uit het water gered, maar op de kust van BenedenItalie door de Lucaniers verslagen was. Toen de laatste y olksstam later door de pest geteisterd werd , stelden zij voor Palinurus, ten gevolge van eene godspraak, voor hem lijkfeesten in, om
zijne schim te verzoenen.
Palladium (grieksch en romeinsch), het gewigtigste heiligdom der stad Troje, een godenbeeld , dat, volgens de yolks-
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vertelling uit den hemel zou gevallen zijn, en zulk eene vermaardheid erlangde, dat in alle volgende tijden elk beschermend
klemood een palladium genoemd werd. Volgens de berigten der
ouden was bet een stand beeld van drie ellen hoog , regtop
staande, met aaneengesloten beenen , uit hoot vervaardigd, en
eene jonge vrouw voorstellende , die in de regterhand eene werpspies , en in de linker de teekenen des vredes , een spinrokken ,
hield. Pallas Athens (Minerva) had het beeld eigenhandig gesneden , loch het was geen afbeeldsel dezer godin , zoo als men
uit den naam Palladium zou kunnen vermoeden ; het stelde alleenlijk de afbeelding van eene harer gespelen voor, die eveneons Pallas heette en de dochter van den libyschen zeegod Triton
was, welke , naar de mythe , de godin eenen tijd lang opvoedde.
De laatste en hare jengdige vriendin oefenden zich te zamen in
de schermkunst; eenmaal geraakten beiden, in bet vuur van
den wedstrijd , in een ernstig gevecht , en juist deed Pallas eenen
hevigen uitval , om Athene eene wonde toe te brengen , toen
Zeus (Jupiter) tusschen beiden kwam, en de tegenpartij zijner
dochter de vreeselijke Aegis voorhield, waarvoor Pallas van
schrik terug deinsde. Athene stiet intusschen met zulk eene hevigheid toe, dat zij hare gezellin doorboorde en deze dood nederviel. Terstond had Athene berouw over deze onbezonnen daad.
Uit droefheid vervaardigde nu de godin het bedoelde standbeeld
als afbeeldsel der omgebragte, hing het de Aegis om, en plaatste
het naast den troon van Zeus. Op zek-eren dag gebeurde het eater, dat de door haren wader beminde Plejade Electra op den
Olympus vlugtte, en het reine standbeeld omvatte , om bescherming van de godin of to smeeken, ofschoon zij zelve niet meer
in den maagdelijken staat was. Vertoornd over de heiligschennis
aan hear beeld gepleegd , slingerde de kuische godin hear kunstwerk op aarde neder. Het viel vddr de tent van den koning Ilus,
den stichter van Ilium of Troje, die juist een gebed aan Zeus had
opgezonden, ten einde hem om een of ander guustig teeken voor
het stichten zijner nieuwe stad te smeeken. Geloovende, dat zijn
gebed aldus wonderdadig verhoord was, nam Ibis het beeld op en
wees het eene blijvende plaats in eenen tempel aan, lien hij opzettelijk daarvoor deed oprigten Men vereerde het nu als eon.
onschendbaar heiligdom der stad, en verbond daarmede het geloof, dat Troje niet zou kunnen veroverd worden , zoo lang lit
geschenk der goden zich binnen zijne muren be y ond. Bij het
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begin der belegering was dit den Grieken geheel onbekend. Toen
hun echter de gevangen ziener Hel6nus het gewigtige geheim
mededeelde, besloten Odysseus (Ulysses) en Dionides zich van
den schat meester te maken. Door eenen onderaardschen gang
drongen zij heimelijk in den burg en stalen het Palladium ; of zij
lieten zich, gelijk men anders verhaalt, als gezanten naar de stad
afvaardigen , en bragten , geholpen door eenige trojaansche verraders , het beeld heimelijk buiten de stad. Na de verovering van
Troje beweerden daarom onderscheidene grieksche steden in het
bezit van het Palladium gekomen te zijn, maar vooral Argos en
Athene. Eene andere mythe meldt evenwel, dat het later door
Diomedes vrijwillig aan den trojaau Aeneas terug gegeven zou
zijn ; vermoedelijk ter verklaring van de met het bovenstaande
tegenstrijdige berigten , volgens welke de laatstgenoemde held,
toen zijne vaderstad, in weerwil van het beschermende heeld, in
rook en vlammen opging , den kostbaren schat op zijn voor de
vlugt gereed liggend schip gered en met zich naar Italie gevoerd
zou hebben. Ofschoon Virgilius niets van de zaak vermeldt , was
toch algemeen het verhaal verspreid , dat dit Aeneas werkelijk
gelukt was. Want Rome vooral beroemde zich op deze Rijze het
overoude en echte Palladium in zijne magt bekomen te hebben.
Even als de Trojanen geloofden ook de Romeinen , dat de bescherming der stad van dit beeld afhing, waarom zij bet in den
tempel van Vesta zoo heilig bewaarden , dat zelfs niet eens de
opperpriester, de Pontifex Maximus, het zien of aanraken mogt.
Ten tijde van den keizer Commodus moest het evenwel, bij galegenheid, dat er brand in den tempel ontstaan was, eenmaal er uit
gehaald worden ; de toenmalige opperpriester IVIetellus echter,
die bij de ontsteltenis der Vestaalsche maagden genoodzaakt was,
om het uit het heiligdom weg te dragen, hield deze daad voor zulk
eene verschrikkelijke heiligschennis, dat hij de goden smeekte
de stad daarvoor niet te straffen , maar hem alleen. Emdelijk liet
HeliogabMus het Palladium in den door hem gebouwden zonnetempel plaatsen ; maar na dezen keizer zwijgt de geschiedenis van
de verdere lotgevallen van het goddelijke beschermende beeld.
Pallas (grieksch en romeinsch), vooreerst de bekende naam
der godin Pallas Atliene, van welke op Minerva gesproken
wordt ; ten tweede de naam eener onder Palladium vermelde
dochter van Triton, die door deze godin omgebragt werd ; ten
derde de naam van een der Giganten , die insgelijks door de
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dochter van Zeus in den Gigantenstrijd gedood , en van zijne
huid beroofd werd, welke zij sedert dien tijd als een schild gebruikte. Ten vierde draagt een der Titans dien naam, de zoon
van Grius en Eurybia , die met de Oceanide Styx huwde en vier
kinderen verwekte, namelijk Nike (overwinning), Zelos (ijver),
Kratos (krachtgod) en Bia (magt). — Er wooden nog verscheidene andere personen van dien naam genoemd.
Pan (grieksch) , de bekende arcadische herdersgod , wiens
afstamming verschillend opgegeven wordt. Naar de gewone op:
gave was hij een zoon van de nymph Dryope en Hermes (Mercurius), en alzoo van eenen vader, die in Arcadie evenzeer als
beschermer en god der herders groote eer genoot. Zijne moeder
nam na zijne geboorte verschrikt de vlugt, toen zij de afschuwelijke gestalte van Karen zoo .'" aanschouwde, waarmede deze bijna
geheel volwassen ter wereld kwam ; want hij had hoornen , eenen
krommen neus , spitse ooren, een met Karen begroeid ligchaam, eenen geitenstaart
en bokspooten ; daarenboven lachte hij
bestendig. De vader echter schaamde zich
zijner niet; hij drukte hem vol vreugde
aan zijn hart, wikkelde hem in het dikwollige vel van eenen haas, en bragt hem
naar den Olympus, waar al de goden en.
vooral Bacchus in schaterend gelach uitbarstten, toen zij den monsterachtigen
knaap zagen. Pan keerde echter weldra
naar de aarde terug , waar hem niet alleen
de zorg voor de grazende kudden en hare
vruchtbaarheid , maar ook die over bos111111iiiihilithliiiiIII i\k1' d i1l ,1j
schen en weiden werd opgedragen ; hij is
alzoo de bosch-, herders- en veldgod, de beschermer der jagers ,
der vischvangst en der bijenteelt. Zijne lievehngsplaatsen in
Arcadie waren de bergen Licaeus en Maenalus ; hier zwierf hij
jagend door de wooden en over de hoogten en toppers der bergen , en als hij vermoeid was en de middagzon hem op den schedel scheen, legde hij zich in de schaduw van vertrouwelijke grotten, om zich aan den slaap over te geven, waarin hij niet gaarne
gestoord werd. Daarom staakten de herders omstreeks dien tijd
het bespelen hunner fluiten, ust vrees van de wraak des antlers
blijmoedigen gods op zich te laden. Dikwijls mengde hij zich
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ook in de bekoorlijke dansrijen der Nymphen en poogde de gunst
dier lieftallige IN ezens te winners, waarin hij , zoo als natuurlijk
is, maar weinig slaagde. De schoone Echo en de bekoorlijke
Pitys volgden het voorbeeld zijner moeder na, en ontvlugtten
den afschuwelijken minnaar. De vlugt cener derde nymph echter, de Najade Syrinx , leverde hem ten minste toch eenig voordeel op; toen hij namelijk deze onvermoeid vervolgde, werd zij
aan den oever der rivier Laden, waar zij van vermoeidheid niet
verder kon, door hare zusters, die zij om hulp sineekte, in riet
veranderd. De te leur gestelde minnaar sneed daarop tot aandenken aan de verlorene geliefde eenige riethalmen af, bragt
die aan zijne lippen om hen te kussen, blies er toevallig in en
nu deden de rietjes welluidende toonen hooren. Door dit toeval
vond Pan de beroemde herdersfluit uit, die hij ter gedachtenis dier Najade den naam van Syrinx gaf. Dat hij muzijk en
zang hartstogtelijk beininde, was bij eenen landelijken herdersgod, die den geheelen dag het zingen der landlieden en herders
hoorde, natuurlijk; hij leerde ook op het nieume muzijkinstrument zoo meesterlijk spelen, dat hij zelfs Apollo durfde uitdagen om eenen wedstrijd met hem aan te gaan , terwij1 de eerste
op zijne Tier en hij zelf op zijne fluit zou spelen. Op Midas is
verhaald, hoe deze vorst tot scheidsregter in dien strijd verkozen werd, en hij, teen hij aan Pan den prijs der overwinning
toewees , door Apollo voor zijnen slechten smaak met een paar
ezelsooren beloond werd. Uit zijn geboorteland Arcadie y enbreidde zich de dienst van Pan laugzamerhand over geheel Griekenland. Hij deed zich steeds kennen als eenen vrolijken en dartelen makker,, die gaarne bij landelijke feesten de rijen ten dans
aanvoerde, en de korcn bij het gezang opleidde en bestuurde;
daarom volgde hij dan ook Bacchus op zijnen zcgetogt naar Indie, deed zich als diens trouwsten gezel kennen en had het opperbevel, zoo wel over het krijgsleger van dien god, als over
de scharen juichende nymphen en springende en razende Bacchanten. — Pan had onderscheidene kinderen , die alien dezelfde
gestalte en geaardheid van hunnen vader hadden, op hunne
bokspooten lagchend en vrolijk door bosch en veld huppelden ,
en dikwijls met hem in hunnen overmoed zulk een vreeselijk
geschreeuw aanhiev en , dat menscheu en dieren, ja zelfs boomers
en planten daarvoor sidderden. Het bleef daarom niet bij eenen
enkelen Pan, maar men telde er later eene menigte, eerst zijne
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twaalf zonen, die naar hem Pan en genoemd werden, en vervolgens nog een aantal P an isken (kleine Panen) , die met de
Saters veel overeenkomst hadden en eindelijk met dezen geheel
ineen smolten. De Atheners werden eerst door de overwinning
ill den slag van Marathon tot de goddelijke vereering van den herdersgod gebragt. Zij geloofden , dat zij door zijnen persoonlijken
bijstand over hunne vijanden, de Perzen, hadden gezegepraald, en
zij rigtten daarom beneden hunnen burg een heiligdom voor hem
op, alwaar zij jaarlijksche feesten te zijner eere vierden. Zijne
zoogenaamde dapperheid berustte echter alleenlijk in zijne vervaarlijke stem, waarvan de ouden wonderen verhaalden. Als boschgod joeg hij den schuldeloozen boschbewoners, houthakkers en herders door zijn vreeselijk geluid somtijds den grootsten schrik aan,
zoo dat zij in groote ontsteltenis her • en derwaarts vlugtten ; door
zijn ontzagge!ijk gebrul zou hij in staat geweest zijn, om geheele
legers in verwarring te brengen, hunne benden te verstrooijen,
en daardoor schitterende overwinningen te doen behalen. Men
verhaalt , dat hij het blazon op de zeeschelpen zou nitgevonden
hebben, en door het op dezen voortgebragte geraas in den strijd
der goden met de Titans de laatsten zoo zeer verschrikte, dat zij,
door ontzetting vervuld, op de vlugt gingen. Zoo redde hij ook
eenmaal de bende van Bacchus uit een groot en dreigend gevaar,
door plotseling zijne vreeselijke, door wouden en rotsen duizendvoudig teruggekaatste stem in de rijen der vijanden te doen
weergalmen. Daarom is het, dat men nog heden zegt, dat eene
volksmenigte, wanneer zij door eenen plotselingen , onverklaarbaren schrik getroffen wordt en in de grootste radeloosheld haar heil in de vlugt zoekt , door eenen panischen
schrik getroffen wordt. — De offers, die men aan Pan toebragt , bestonden nit lammeren, bokken, kalveren, melk, honig en most. De steeneiken en pijnboomen waren hem geheiligd , waarom hij dikwijls met eenen krans van pijntakken
wordt afgebeeld; anders is, behalve zijne gewone half bokachtige
gestalte, de herdersstaf een zijner gewoonste kenteekenen. De Romemen vereenzelvigden Pan met hunnen Inuus, wien ter eere
op den palatijnschen berg de Lupercalien gevierd werden, en
naderhand ook met hunnen Taunus, en verleenden hem hetzelfde karakter. In hoe verre de grieksche Pan met den egyptischen Mendes , een overeenkomstig , maar overoud goddelijk bij
de Egyptenaren vereerd wezen , verwant zij , is ilia wel to bepa32
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len. Hier en daar bemerkt men bij de Grieken bewijzen van
eene zoo buitengewoon hooge vereering van Pan, als een bevruchtend beginsel der wereld en der natuur, als het verpersoonlijkte
beginsel der scheppende wereldziel, als de verwekkende dierlijke
levenskracht, vol van zncht tot weelderig genot en halfdierlijken
wellust , dat men niet nalaten kan, daarbij aan den genoemden
overouden god der Egyptenaren te denken. Eene andere verklaring van den panischen schrik leidt Plutarchus uit Egypte
zelf af. De rondom Chemnis in Opper-Egypte wonende Panen
en Saters hadden het eerst den moord van Osiris door zijnen
verraderlijken broeder Typhon verkondigd, en daardoor zulk
eenen schrik ander de bewoners veroorzaakt, dat men naderhand
elken algemeenen, onverklaarbaren schrik eenen panischen
noemde. Somtijds ziet men op munten en vazen Pan ook in volkomen menschelijke gedaantc afgebeeld; alsdan zijn zijne ken teekenen de lierdersstaf, de herdersfluit, verwarde haren, en ook
eenige korellaren.
Panacea (grieksch), het geneestniddel voor alle kwalen ;
ook de naam der godin van de geneeskunst , eene dochter van
AesculapIus , die eerst in lateren tijd vereerd werd. Z. A e sCulapius.
Panathenae6n (grieksch), de beroemde feesten , die in
Athene ter eere der beschermgodin Athene (Minerva), en ter
herinnering van de vereeniging der verschillende grieksche yolksstammen tot een eenig, geheel y olk gevierd werden. Z. Min er v a en A egeu s. De grooten hadden plaats am de vijf jaren,
de kleinen elk jaar.
Pandareus (grieksch) , of Pandareos, een kunstenaar
van Ephesus, van wien ander den naam zijner dochter Addon
gesproken wordt. Niet hij, maar ontwijfelbaar een ander van
dien naam, was Pandareus uit Milete in Creta, die ten tijde van
Tantalus leefde. Als zeer getrouw vriend des laatsten, nam hij
ook deel in diens misdaad ; ander anderen stal hij den gouden hond,
die het eerst de dictaeische grot, alwaar Zeus (Jupiter) geboren
en opgevoed werd, en naderhand den tempel van dezen god op
Creta bewaakte, en gaf hij hem den to dien tijde in SipYlus wo •
nenden Tantalus ter bewaring over. Toen hij evenwel later zijnen
buit terugeischte, verklaarde Tantalus ander plegtigen eed, gee-nen hond van hem ontvangen te hebben. Wegens dezen afschuwelijken meineed zou Zeus over Tantalus de vreeselijke straf uit-
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gesproken hebben, die deze in de onderwereld lijden moest. Pandareus zou echter over Athene naar Sicilie gevlugt zijn en aldaar
met zijne echtgenoot Harmothiie een treurig einde gevonden
hebben. Hunne vroeg verlatene dochters, Camiro en Clytia genaamd, werden daarop door onderscheidene godinnen in beseherming genomen ; Aphrodite (Venus) kweekte beiden op met honig,
wijn en melk ; Artemis (Diana) verleende haar grootheid en goddelijk aanzien ; Hera (Juno) schonk haar schoonheid en verstand,
en Athene (Minerva) verleende haar kunstvaardigheid in allerlei
soort van handwerken. Bij ongeluk had echter de trouwe verpleegster Aphrodite haar op zekeren dag voor een oogenblik verlaten, om Zeus to bidden, haren geliefden pleegkinderen ook behoorlijke bruidegoms te verschaffen ; rniddelerwijl werden de
beide meisjes door de Harpyien geroofd en aan de Furien geschonken, om in hare dienst werkzaam te zijn.— Voor het overige
verleende Demeter (Ceres) aan eenen man, die Pandareus heette,
het vermogen, om zoo veel te eten als hij begeerde, zonder ooit
overzadigd te worden. — Nog zijn verscheidene andere personen
van dien naam in de mythologie bekend.
Pandion (grieksch), de naam van twee attische koningen,
waarvan de oudste, gehuwd met Zenxippe, behalve twee zonen,
het beroemde paar dochters Procne en Philomele verwekte. De
jongste, uit Athene zelf verdreven, regeerde in Megara en kreeg
vier zonen, waaronder Aegeus en Nisus, en waarvan de eerste
met zijne broeders den troon van Athena heroverde, en de laatste
den troon van Megara erfde.
Pandora (grieksch), eene der merkwaardigste zinnebeeldige
voorstellingen der oudheid, woordelijk : ode albesebonken." Zij
was volgens de mythe de eerste vrouw der aarde. Toen namelijk
de titan Prometheus den oppergod Zeus misleid en het hemelsche vuur gestolen had om het menschengeslacht uit zijnen ellendigen toestand to verlossen, gebood de godenkoning Hephaestos (Vulcanus) eene wonderschoone vrouw uit water en aarde te
vormen, die in bekoorlijkheden op de onsterfelijke goden zou gelijken. Zoo dra zij voltooid was, moest zij, om bare lieftalligheid
to verhoogen, door alle bewoners van den Olympus beschonken
worden, waarvan dan ook haar naam afkomstig is. Aphrodite
(Venus) goot haar het eerst den beker der maagdelijke aanmin.nigheid om het hoofd uit, en vervulde hare burst met hartstogtelijke begeerten en de smachtende zorgen van het verlangen ;
32*
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Hermes (Mercurius) verleende haar de driestheid en de betooverende schalksche blikken en Atliene (Minerva) maakte haar tot
eene bedrevene kunstenares. Zeus evenwel, die het oogmerk had
om de menschen te verderven, voegde bij deze verleidelijke gaven eene urn of vaas, waarin alle bedenkelijke kwalen waren opgesloten. Hierop beval hij aan den bode der goden, Mercurius,
om deze maagd aan Prometheus als geschenk aan te bieden ; de
wijze menschenvriend sloeg evenwel dit geschenk suet alleen af,
maar waarschuwde ook zijnen broeder Epiratheus om nooit eenig
geschenk nit de handers van Jupiter aan te nemen. Al zijne waarschuwingen waren evenwel vruchteloos. Epirn6 hens, tot Wien
Mercurius zich thans wendde, kon aan de verzoeking geen weerstand bieden, en nam de verleidelijke schoone, zoo als Zeus gewild had, tot gernalin, Toen opende Pandora de van duizende
onheilen zwangere doos. Eene ontelbare menigte van allerlei
rampen, ziekten en zorgen vloog er dadelijk nit en verspreidde
zich over de aarde, om den stervelingen van nu af aan tallooze
kwellmgen to bereiden, de hoop alleen zweefde nog op den rand
der doos, maar voor dat zij er uit vliegen kon, sloot Pandora,
door eene plotselinge ingeving des godenkonings, het deksel. Van
daar, dat onder de hevigste kwalen en rampen, die de menschen
op aarde teisteren, de hoop hun nog altijd bijblijft. Te hat betreurdo de dwaze Epimetheus zijn onbedacht besluit. IIij verwekte met Pandora de beide docbters Prophasis (de godin der
vitspraak) en 111 etameleia (de godin van het berouw) ; voorts ook
Pyrrha, die de gernalin van zijns brooders zoon Deucalion word.
Zie de lotgevallen van deze kinderen der beide Titans op D e ucation.
Pandu (indisch) , een vorst van hale, die van de kroon
afstand deed en zich aan een bespiegelend levee in woeste eonzaamheid overgaf. Derwaarts volgden hem zijne beide wonderschoone gemalinnen Konti en 11Iadri , van welke de eerste eene
zoo vrome boeteling was, dat zij door de verheveue Bhawani
met het geheim verwaardigd word, om met de onsterfelijken
persoonlijke gemeenschap to houden. Om haren geinaal door
kinderen gelukkig te waken, riep zij de drie goden Indra, Iaina
en (Vayu tot zich op de aarde; dezelfde bezweringskunst leerde
zij ook aan Madri, zoo dat doze met twee zonen van Indra verkeeren konde. Konti kreeg drie en Madri twee zonen. Doze vijf
sodenzonen, naar hunnengemeenschappelijken pleegvader P a n-
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d u's genaamd, voerden eenen beroemden krijg met hunne neven, de Kur u's , door wie zij aangevallen waren. Pandu namelijk was de jongere broeder van den koning Dritaraschtra , die
in het hoogland der Bramarschi , het gelukkige Noord-Indie,
regeerde , en Konti was diens dochter. Beide verzwagerde broeders behoorden tot eene talrijke vorstenfamilie, die van een barer leden , Kuru genaamd , den geslachtsnaam van Kuru's ontvangen had. De vermelde tweedragt tusschen de beide takken
brak op de volgende wijze uit. Dritaraschtra was blind geworden en droeg het bestuur van zijn rijk aan zijnen uit de woestijn
terug gekomen broeder en schoonzoon Pandu op, ofschoon hij
zelf meer dan honderd zonen had. Reeds deze schijnbare onregtvaardigheid wekte den nijd der laatsten op, en toen de oudste
banner , Dnriadun gebeeten, na den dood van Pandu, den schepter werkelijk erfde, zochten de vijf jonge neven toevlugt bij den
blinden Dritaraschtra, die nog leefde en hen vriendelijk ontving.
Hierdoor vermeerderde het wantrouwen van den nieuwen koning
en zijne broeders , hetwelk de blinde koning vruchteloos poogde
uit den weg te ruimen , door voor zijne beschermelingen een afzonderlijk paleis buiten de hoofdstad te laten bouwen. Dnriadun
liet het huis plotseling in brand steken, in de afschuwelijke hoop,
dat de daarin wonende Panda's in de vlammen zouden omkomen.
Gelukkig redden zich dezen ondertusschen door eenen onderaardschen gang, vatteden de wapenen op te banner verdediging,
en daar zij wegens hunne regtvaardige zaak door den god Wischnou ondersteund werden, die te dier tijd in zijne vleeschwording
als Krischna de wereld bestuurde , behaalden de vijf zonen eene
volkomene zegepraal. De honderd Kuru's verloren niet alleen
de heerschappij van Indie , maar werden ook geheel uitgeroeid.
PanOpeus (grieksch), de noon van Phocus en broeder van
Crisus; hij vergezelde Amphitrgo op zijnen togt tegen de Teleboeers , en zwoer /Acts van den buit beimelijk weg te nemen,
welken eed hij echter verbrak. Hij had ook deel genomen aan
de Calyrlonische jctgt.
Paphia (grieksch) , een bijnaam van Aphrodite (Venus),
van de stall Paphos op Cyprus, waar zij eenen beroemden ternpel had en het eerst aan land stapte, toen zij uit het zeeschuim
gehoren weed.
Parcen (romeinsch), en M o er e n (grieksch Moiren), de
verhevene schilcgodinnen Brie in getal en zusters. Zij waren de
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floaters van Nyx (den nacht) en van Erebus (de duisternis) ;
volgens anderen van Jupiter en Thenzis. Zij zijn de beschiksters van het onveranderlijke lot der menschen , hetwelk elk
sterveling bij zijne geboorte ten deel valt, en dat de Romeinen
het Fatunz , het Noodlot noemden. Zij kennen en voorzeggen
niet alleen de toekomst, maar stellen ook dat gene , wat eenmaal
geschieden zal en moet , voor goden en stervelingen onveranderlijk vast , waarbij zij hard en sireng, maar toch met destriktste
regtvaardigheid en wijsheid te werk gaan. Niemand der goden
of menschen is in staat om het eenmaal door haar bepaalde te
ontgaan, en dat gene, wat men beproeft om zijn noodlot to
vermijden, strekt veeleer om dit in allen deele te vervullen. Zie daarvan een treffend voorbeeld op 0 e d ipu s. Het
menschelijk leven wordt door haar als eenen draad, den levensdraad , afgesponnen ; de eerste, Clotho, houdt het spinrokkerk
vast , de tweede, Lachisis, draait de vezelen van het vlas tot
eenen draad, en Atropos, de derde, snijdt den draad, als hij de
bestemde lengte bereikt heeft, af. Volgens eene andere opgavo
schreef de eene, Atropos, hetwelk het verledene uitdrukte; de
andere, Lachesis, sprak , alzoo de toekonist regelende en voorstellende , en de derde, Clotho, sport den draad of, en dos het
tegenwoordige bescheerschende. Inzonderheid stonden On d er
haar opzigt het begin en einde van het menschelijk leven, geboorte en dood. Ale dochters van den nacht werden zij zeer onbehagelijk afge,sehilderd, woonden zij in den Hades, en zelfs de
magtige Zeus was aan haren wil onderworpe p ; als dochters des
laatsten daarentegen stelae de kunst haar odd en schoon voor,
en geloofde men, dat zij haren vader onderdanig waren en de menschelijke lotge v alien over eenkomstig zij nen oppermagtigen wil bepaalden. Wanneer de kunstenaars haar bij den dood van Meleager laten verschijnen , zegt Winkelmann , dan stelt men haar
zich voor als schoone jonkvrouwen , nu ems de hoofden met vleugelen versierd, dan eel's zonder vleugelen.
Paria's (indisch), de laagste, meest verachte en verworpenste bewoners van Indie, die tot geene der vier kasten behooren, derhalve ook niet door Brahnza geschapen zijn, en daarom
ten diepste veracht en verafschutwd worden. Zij behooren waarschijnlijk tot den negerstam, leven in de zuidelijkste provincien
van Indie, en worden met zeer veel waarschijnlijkheid voor
afstamtnelingen van de oudstc bewoners des lands gehouden, die
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aldaar leefden , nog voor dat dit land door eenen nieuwen menschenstam veroverd werd. De Paria's zijn naar het gevoelen der
indische kasten onreine wezens; het is hun verboden zich in
steden of dorpen neder te zetten ; zij houden derhalve hun verblijf in bosschen en woestijnen , en moeten hunne ellendige hutten , landerijen , bronnen en gewone wegen met geraamten en
beenderen van dieren omringen, om daardoor elken reiziger,
die in de nabijheid komt, aan te kondigen, dat hij gevaar loopt,
door de aanraking van iets, dat den Paria toebehoort, verontreinigd te worden, want alles, vat de onreine Paria aanraakt,
is reeds zelf onrein. Door een of ander toeval door zulk eenen
verworpeling aangeraakt te worden, is zulk een verschrikkelijk
ongeluk, dat de tot de bevoorregte kasten behoorende Indier
alle krachten in het werk stelt om dien smet door de heiligste
plegtigheden weder of te wasschen ; ja , de Bramin mag zulk eene
verontreiniging op het eigen oogenblik door den moord des
schuldigen wreken en verzoenen. Het is daaroiu dnidelijk, dat
deze ongelukkige menschen nooit zonder levensgevaar hunne
schuilhoeken kunnen verlaten , en het hun nog veel minder geoorloofd is, een gewoon burgerhuis of eenen tempel te bezoeken.
Daar zij evenwel dit, alles een krachtig menschenslag zijn , bedienen zich de in Indic gevestigde Enropeanen, die zich noch om
kastengeest , noch om zoogenoanide onvinheid bekommeren, van
de Paria's tot de veelsoortigste bezigheden en verrigtingen, zoo
wel binnen, als buiten het hide.
Paris (grieksch) , de bekende schaker der schoone Helena,
was de tweede zoon van den trojaanscheu koning Pri'dinus en
diens gemalin Liecitba (Helfribe), en droeg ook den naam van
Alexander (A.lexandros). Door zijne schuld ging zijn geheele
geslacht en zijne vaderstad odder. Reeds voor hij geboren werd,
voorspelde een voorteeken de rampen, die om zijneut wil over de
stad zouden komen. Toen zijne moeder naiiielijk van hem ZWallger was, droomde zij op zekeren nacht, dat zij eene brandende
fakkel baarde, die langzamerhand zulk eene ontzaggelijke ylam
werd, dat de geheele stad daardoor aangetast en in tle asch gelcgd
werd. Zij verliaalde dien drown des morgens aan Priamus, die
dadelijk de waarzeggers en droomuitleggers , waaronder ook zijn
zoon Aesacus , voor zich liet kotnen, om de bedoeling van dien
droom te leeren kennen, en zij deden de schrikwekkende uitspraak,
dat Hecuba eenen zoon zou baren, die, zoo hij in leven bleef, be-
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stemd was om over zijn vaderland een reddeloos verderf te brengen. Naauwelijks was daarom de moeder van den knaap bevallen,
of de bezorgde vader gaf hem, even als La jus eenmaal zijn zoontje
Oedipus, aan de dienaren van zijn paleis over , met last om hem
om te brengen of in bet bosch te leggen Een der bedienden,
Agelaus genaamd, de opziener der kudden, bragt den jonggebo rene op den boschrijken top van het laburige Idagebergte en
Iegde bet daar neder om het door den honger of de verscheurende
dieren te doen omkomen Toen hij evenw el na verloop van vijf
dagen wederom op de eenzame plaats kwam, vond hij het onnoozele
wicht nog frisch en gezond, eene beerin had het intusschen gezoogd •
Lit medelijden nam de herder nu het kind tot zich, bragt het
naar zijne wooing, gaf het den naam van Paris en voedde het
als zijn eigen zoon op. De knaap groeide tot eenen schoonen
jongeling op, terwijl hij steeds onder de herders leefde, die de koninklijke kudden op den berg Ida weidden, en dezen gaven den
wakkeren makker den naam van Alex a n d r o s of nianbedwinger,
omdat hij de kudden op de krachtigste wijze tegen de loerende
roovers beschermde. In deze landelijke afzondering viel de beroemde gebeurtenis voor, die zoo wel op zijn eigen lot, als op dat
van Troje den noodlottigsten invloed moest uitoefenen, en onder
den naam van het oo7 deel van Paris bekend is. In den hemel
was tusschen de godinnen een hevige twist ontstaan. Zeus (Jupiter) had besloten den deugdzamen held Peleus met de bekoorlijke Nereide Thetis in het huwelijk te doen treden ; alle goden
en godinnen waren bij het prachtige bruiloftsmaal genoodigd, dat
in Thessalie gehouden weed, en elk bragt voor het bruidspaar
geschenken mede. Slechts Eris, de godin der tw eedragt, was,
uit vrees voor stoornis van de vreugde, niet genoodigd. Om zich
over deze beleediging te wreken, wierp zij plotseling op den door
de gasten omringden en heerlijk versierden feestdisch eenen
gouden appel, met bet opschrift: »voor de schoonste!" Terstond
kwam er, zoo als zij vooruit gezien had, eene hevige opschudding
onder de vrouwelijke bewoners van den Olympus. konden
Diet alle godinnen op dezen prijs der schoonheid aanspraak maken ; loch velen deden dit toch en vooral die, welke werkelijk op
bare bekoorlijkheden trotsch konden zijn en tot hiertoe reeds
zonder eenige tegenspraak voor de schoonste godinnen des hemels
gegolden hadden. zij vvaren de statige Hera (Juno) , de maagdelijhe sltinerva (A th -ene) en de aanminnige Venus (Aphrodite)
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Hevig -was de strijd tusschen de drie op elkander naijverigegodiu •
nen , daar elk harer van deze gelegenheid gebruik Wilde maken ,
om alien twijfel omtrent den voorrang boven hare zusters nit te
delgen , en daarom met luider stemme den voor de schoonste bestemden appel voor zich begeerde. Toen zij het nu niet eens konden worden, wendden zij zich eindelijk tot Zeus, om hem te bidden den strijd te beslissen. Het opperhoofd der goden had echter
geen lust zich de wraak van ten minste twee godinnen op den hals
te halen , ontweek daarom voorzigtig eene beslissende uitspraak,
en verwees het eerzuchtige drietal naar eenen sterveling, die het
best voor eenen scheidsregter geschikt was, omdat hij niet alleen
zelf groote schoonheid bezat , maar ook een geoefend oog had voor
vronwelijke bevalligheid. Deze sterveling was de op den berg
Ida wonende Paris. De godinnen stemden in het voorstel toe, en
begaven zich, onder geleide vall Hermes (Mercurius), naar de
groene toppen van den Ida. De eenvoudige herder stond niet
weinig verbaasd over de
onverwachte eer van zulk
een voornaam bezoek, en
toen Hermes hem nu de
wonderlijke regtszaak tusschen de drie godinnen uitgelegd had, verklaarde hij
aan Naar verlangen te willen voldoen , en liet zich
den gouden appel overhandigen. Lang stond hij echter weifelende , schroomvallig en radeloos voor de
wachtende vrouwen, die
met angst de gevreesde en
tevens gewensehte nitspraak verbeidden. Alle
drie schenen hem even
saloon en even hoog geplaatst ; de eene toch was de zuster en gemalin des godenkonings , de beide anderen zijne dochters. Volgens eene latere
vertelling verlangde Paris hierop , dat de godinnen zich geheel zouden ontkleeden , dock dit verhaal is met het knische
en trotsche karakter der mangdelijke 'Minerva in geenen deele
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overeen te brengen. Beter laat het zich hooren, dat de scheidsregter gebood, dat elk afzonderlijk voor hem zoude verschijnen,
opdat hij niet door den vereenigden glans van zulke schitterende
schoonheden op den dwaalweg geleid wierde. Eerst kwam daarop
Juno ; zij poogde den jongeling over te halen om haar den prijs
der schoonheid toe te kennel', door hem te beloven , dat zij hem
de grootste rijkdommen en de heerschappij over geheel Azie schenken zou; Minerva beloofde hem grooten krijgsroem en de diepste
wijsheid ; Venus eindelijk wendde nog krachtiger middelen aan
om den scheidsregter in haar belang over te halen ; zij streelde
zijne eigenliefde, door hem als den schoonsten jongeling van
Phrygie te roemen, die ook de sehoonste vronw der aarde verdiende. Te gelijker tijd sprak zij den oplettend toeluisterenden
herder van eene eerste schoonheid in Griekenland, de om hare
schoonheid alum beroemde Helena, Menelaus gernalin , die met
haar zelfs in dit opzigt wedijverde , en zij beloofde hem die tot
echigenoot te zullen versch: ffen , wanneer hij haar den prijs der
overvvinning op hare hemelsclie medediugsters toewees. Nu aarzelde Paris niet langer ; medegesleepl door de verleidelijke voorstellingen en belnften der godin Venus, schonk hij haar dzn gouden appel, en zoo was dan nu de zaak beslist, die your Trope zulke
treurige gevolgen hebben zoude. De trojaailsche herder vergat
bij die verlokkende schilderipg geheel en al, dat hij reeds gehuwd
was ; de nymph OenOne, eene dochter van den phryg,ischen stroomgod Cebren, was op het gebergte Ida zijne gale geworden, en had
hem zelfs reeds eenen zoon , Corythus gel-mond, geschonken; ook
had deze in het cloorzien der toekonast ervarene echtgenoot hem
droevige gebeurtenissen voorspeld , wanneer hij zich ooit jegens
haar tot ontrouw zoo later' verleiden. Paris gaf zich geheel aan
de verblijdende uitzigten over, die hem dour de liefdegodin geopend waren, en zonder zich urn de droefheid zijner gale en hare
akelige voorspelliugen te bekonnneren , besloot hij het gebergte
te verlaten, waar hij tot nu toe, onbekend met zijne afstamming,
geleefd had. Bij zijn vertrek vermaande hem de verstootene nog
(zoo ver ging hare trouwe liefde) , om zich harer te herinneren
en tot haar terug te keeren, indien hij ooit gewond werd, daar
zij alleen in staat was, om hem te geuezen. De door de, Heide
bedvk elmde schoonheidsregter rigtte zijne schreden naar Troje,
gelijk Venus hem geraden had. Eene toevalhge omstandigheid
verhaastte zijn vertrek. honing Priamus was op het denkbeeld
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gekomen om ter gedachtenis van zijnen dood gewaanden zoon
lijkspelen te vieren, waarbij een prachtige stier, lien men uit de
koninklijke weiden haalde , tot prijs des overwinnaars bestemd
werd. Toevallig zocht men juist den lievelingsstier van Paris
nit. Om hem van den offerdood te redden, snelde de herder zelf
naar Troje, nam aan de feestelijke wedstrijden deel, en overwon
daarin al zijne tegenstanders. Over dit geluk vertoornd en daarop
ijverzuchtig, trok DeiphObus, of Hector, de zoon van Priamus,
het zwaard tegen den vreemdeling ; deze vlugtte voor den dapperen aanvaller in den tempel van Zeus Herceios, en zocht eene
toevlugt bij het altaar. Aldaar zag hem de zusterlijke profetes
Cassandra, zij herkende hem voor haren verloren broeder, en
nu weigerde Priamus niet meer hem voor zijnen eigen zoon te
erkennen , omdat , volgens de vroegere uitlegging van den droom,
bet gevaar voorbij zou zijn, wanneer dertig jaren verloopen waren. Volgens een ander verhaal maakte Paris zich zelven kenbaar, terwijl hij zijne afkomst daardoor bewees, dat hij de Meertjes vertoonde, waarmede men hem in het bosch gelegd had. Hoe
dit zij, de zoon werd door zijnen vader erkend , en deze vervulde
den eersten vurigcn wensc l i van den gevondene en liet hem naar
Sparta overbrengen , terwijl hij hem den post van gezant aan dit
hof opdroeg. Reeds sedert thug had er eene vijandelijke spanning
tusschen de beide koninklijke huizen van Troje en Sparta pleats
gevonden, want in vroegeren tijd was Pelops, de staidvader van
het spartaansche vorstengeslacht , door den grootvader van Priamus, Ilus, de vorst van Troje en stichter van Ilium of Troje, uit
Phrygie verdreven. Door verloop van tijd was echter deze vijandelijkheid een weinig op den achtergrond geraakt , zoo dat Paris
met zeer groote gastvrijheid door den koning Menelaus, den gemaal der wonderschoone Iletena , ontvangen werd. De vriendelijke gastheer was echter gedwongen eene reis naar Creta te ondernemen , zonder het minst te vermoeden van de boosaardige
oogmerken , waarmede zijn gast aan zijn hof gekomen was. Van
deze afwezigheid maakte de sluwe trojaan, onder bestendige medewerking van Aphrodite, gebruik , om de schoone Helena te
verleiden. Venus zelve werkte daartoe het meest mede ; zij verscheen zelve aan het hof en liet zich door hare onwederstaa-nbare
hulptroepen vergezellen, zoo als : door Amor den god der liefde,
Himsiiros , den god van het minuend verlangen , de Chariten , en
daarenboven door Pothos , den god den begeerte, en Hymen, den
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god des huwelijks. Allen kweten zich zoo behendig van de Iran
aangewezen rol, dat zelfs een verharder hart dan dat van Helena voor de verzoeking zou bezweken zijn. Paris haalde eindelijk de koningin over urn met hem te vlugten ; zij volgde hem
met een grout deel der aan Karen gemaal toebehoorende schatten , vergezeld door bare vriendin Aethra en eene dienares C/ymene, vrijwillig op een schip, dat gereed lag om naar Troje te
stevenen. Andere verhalen berigten , dat zij nu eens op gene,
dan eens op deze wijze gew elddadig geroofd, of buiten het paleis
gelokt werd, terwijl Venus de gestalte van Menelaus aangenomen had, om haar op het schip te bezorgen ; maar dat is zeker,
dat Helena zich weldra over hare schaking troostte , en het bij
haren nieuwen gemaal zich zeer liet welgevallen. — Op het eiland
Cranae vierde Paris met haar zijn huwelijk en keerde over Egypte
en Phoenicia met haar in zijn vaderland terug. — Terwijl de
trouwelooze gade alzoo met groote praal en feestelijkheid Troje
binnentrok en door elkeen in haar nieuw vaderland met loftuitingen over hare schoonheid werd overladen, keerde Menelaus
naar huis terug, en de verschrikkelijkste toorn maakte zich over
deze schending van het regt der gastvrijheid van hem meester.
Dadelijk maakte hij toebereidselen om den laaghartigen roover
en schender van het gastregt op de geduehtste wijze y our zijnen
euvelmoed to straffen. Op II el a n a is verhaald, hoe Menelaus
al de vorsten van Griekenland opriep , om den geleden hoon op
den roover to wreken en de vijandige stad, ter herkrijging zijner
gemalin, to belegeren, welker meer verstandige bevvoners , met
Antaor aan het hoofd , en met de onheil voorspellende waarzeggers verbonden, op de uitlevering der verraderlijke echtgenoot
aandrongen. Priamus en zijne zonen kozen de partij van het misdadige paar, en besloten geweld met geweld te keeren. Na eenen
hardnekkigen tienjarigen strijd werd de stad Troje aan de vlammen opgeofferd. In de gevechten, die gedurende den strijd plaats
hadden , nam Paris maar weinig deel; Honorus schildert zijn
karakter als verwijfd , lafhartig, het zinnelijk gaunt najagende en
tot meer vreedzame bezigheden geneigd; somwijlen laat hij hem
echter, wanneer zijne eerzucht eenmaal stork geprikkeld was,
niet zonder dapperheid en geluk op het slagveld verschijnen. De
mythe verhaalt, dat hij, inzonderheid na den val van Hector,
toen het gevaar der stad al meer en meer blijkbaar werd, zich
dikwijls in den strijd mengde en zich als een bekwaam boogschut-
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ter deed kennen, maar zonder daarom den wrok der inwoners ,
die hem als de oorzaak van den strijd besehouwden, te kunnen
verminderen. Hij was het, die den held Achilles door een pijlschot in diens kwetsbaren hiel van het leven beroofde, of, naar
eene andere mythe, hem in den tenipel van den thymbraelschen
Apollo op verraderlijkewijze ombragt. Hem zelven wachtte evenwel kort daarna de dood, en wel nog voor dat de stad ingenomen
werd. De held Philoctdes , die den boog en de pijlen van Hercules geerfd had, bevrijdde de Grieken van den schandelijken
bewerker des krijgs; hij wondde hem door zijne nimmer missende
pijlen. De wonde van Paris was doodelijk, daar het gif der Hydra van Lerna, waarin Hercules eenmaal deze pijlen gedoopt
had, nog altijd zijne noodlottige kracht had behouden. Van
bet slagveld in de stad gedragen, dacht de rampzalige thans
eerst aan dat gene, wat hem door zijne eerste gemalin Oenone
voorspeld was, dat hij namelijk alleen door hare handen genezen zou kunnen worden. Hij liet zich daarom naar het gebergte Ida brengen, alwaar de arme verlatene nymph bij haren varier was blijven wonen : alles was evenwel vruchteloos.
In haren wrok over de ondervondene diepe beleediging van
haren echtgenoot, die haar voor eene andere verlaten had,
weigerde Oenone hem te genezen, volgens anderen echter zoude
de trouwe gemalin dit gaarne gedaan. bebben , indien haar vertoornde schoonvader haar dit niet, op verbeurte zijner ongenade,
verboden had De stervende werd daarop naar Troje terug gebragt , alwaar hij weinige dagen daarna den laatsten adem uitblies. Naauwelijks bad hij evenwel de hoogten van het gebergte
verlaten, of Oenone snelde hem, vol berouw over hare hardvochtigheid, met hare geneesmiddelen na ; zij kwam echter te
laat, haar vroeger zoo vurig beminde echtgenoot had reeds den
geest gegeven. Reeds was de brandstapel aangestoken, die het
lijk van haren geliefden vriend moest verbranden, toen zij aankwam, en nu stortte zij zich, op het gezigt des geliefden, zelve
in de vlammen , oin met hem te sterven, of wierp zich volgens
anderen van boven van eenen toren, of rriaakt, een einde aan
hare droefheid, door zich door ophanging van het leven te be rooven. De door Paris bij Helena verwekte zonen kwamen, vol
gcns zeker verhaal, om, door het instorten eener kamer, kort na
buns vaders dood. Paris wordt door de kunst voorgesteld als
eene jeugdig schoone gestalte, zonder baard, met phrygische
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kleeding , en eenen appel in de hand, dien hij aan de godin der
schoonheid , Aphrodite overreikt.
Parthaon (grieksch), ook P or tha on en P or th e us genaamd , een zoon van Age-nor en Epicaste, regeerde als koning
te Pleuron en Calydon in Aetolie. Bij zijne gemalin .E ur'gte
had hij onderscheidene zonen , waaronder Oeneus.
Parthenopaeus (grieksch) , een der zeven helden voor
Thebe , die voor deze stad het leven liet. Z. A t alante en
Oedipus.
Parwathi (indisch) , de gemalin van Schiva, als Wier zoon
nu en dan de krijgshaftige Kartil:eya aangehaald wordt. Z.
Ganga en Kali, en verge]. Bhawani.
Pasiphae (grieksch) , de dochter van Helios en Perseis,
zuster van Aeetes en Circe, gemalin van Minos IT en moeder
van Androgeus, Deucalion, Glaucus ,Catreus , Ariadne,Phaedra,
Acalle en Xenodice. Z. hare label op Minos.
Patroclus (grieksch), de vriend en wapengezel van Achilles, de zoon van den Argonaut Menoetius en Sthenele, doodle
bij ongeluk. te Opus den zoon van Amphiamas. Om hem aan
de wraak te onttrekken , bragt zijn wader hem bij Peleus te
Phthia, aiwaar hij vriendelijk ontvangen en als zoon des konings
opgevoed werd. Later volgde hij Achilles naar Troje, loch viel
aldaar, in de wapeurusting van zijnen vertoornden vriend Achilles gehuld, na door Euphorbus gewond en weerloos gemaakt te
zijn, door den vertoornden Hector. De Grieken maakten zich
van het lijk meester, begroeven hem met veel pracht, en stelden
lijkspelen te zijner eere in. Z. Achilles. Te Munchen bevindt
zich de zoogenaamde, zeer beroemde aeginetische groep, die den
strijd voorstelt, welke om het lijk van Patroclus gevoerd wordt,
en welke men in het jaar 1811 onder de puinhoopen te Aegina
opgedolven heeft.
Pax (romeinsch) , en E i rt n e (grieksch), de g o d in d e s
vred es, die in de hand eene werpspies zonder punt , eenen
olijf- of palmtak, en op den arm den knaap Plutus (den god des
rijkdorns) dragende , afgebeeld wordt. Aristophanes schildert
hem in zijn blijspel . de Vrede" met komische verwen af. In
Rome had zij eenen prachtigen tempel, door keizer Vespasianus
gebouwd, die tot verzamelplaats van allerlei voortbrengselen van
kunst diende, maar reeds onder keizer Comm6dus door eenen
brand in eenen puinhoop veranderd werd.
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Pegasus (grieksch), het beroemde ros der Muzen, verwekt door den god Poseidon (Neptunus), den god der zee en den
vader van het geheele paardengeslacht, en door Medusa, eene
der drie Gorgonen, die alleen sterfelijk was. Zijne geboorte gesehiedde op wondervolle wijze. Want toen de held Perseus, op
zijnen togt tegen de Gorgonen, der vreeselijke Medusa den kop
afgehouwen had, ontsprong nit haar bloed, benevens de rens
Chrysaor, ook dit edele ros. Niet minder wonderbaar was zijne
gedaante ; het was in zijne vormen een zeer schoon en edel paard,
maar aan zijne schouders van groote prachtige vleugels voorzien, waarmede het zich, snel ale de wind, door de lucht bewegen kon. Zijne verbinding met de Muzen was voornamelijk op
de schepping der bron Hippocrene (Hengstenbron) gegrond,
waaruit de Muzen en de dichters de inboezeming eener hemelsche geestdrift dronken. Z. haren oorsprong op bet woord H i pp ocrZ n e. Over het geheel verstond men onder de vlugt van
dit edele paard de verhevene vlugt der denkbeelden, waarbij
men zich van al het aardsche losmaakte. Den Pegasus bestiigen
zegt men spreekwoordelijk van dichters, die, al het aardsche
vergetende, zich in de verhevene gedachten van het bovenaardsche verliezen, en als het ware door eenen goddelijken geest bezield zijn. Ondertusschen diende het merkwaardige ros geenszins
alleen in de dienst der Muzen ; well/leer steeg het dadelijk na
zijne geboorte naar den Olympus op, om bij de onsterfelijke goden
te wonen, hield zijn verblijf in het paleis van Zeus (Jupiter),
en droeg , aan diens goddelijken wagen gebonden , den donder
en bliksem. Later schonk Jupiter het voortreffelijke dier, op
haar dringend verzoek aan Ros (Aurora), opdat zij daarmede
des te vlugger en gemakkelijker haren dagelijkschen loop langs
het firmament zou kunnen volbrengen. Eindelijk verhaalt de
onder Beller op h o n medegedeelde mythe, hoe Pegasus dezen
held, tot gelukkige voltooijing van een allergevaarlijkst avontuur,, voor eenigen tijd nit den hemel toegezonden werd, den
stoutmoedigen ruiter de beste diensten bewees, maar hem ook
eindelijk afwierp. Wij zien hem daarom menigvuldig met dit
ros afgebeeld. Z. B e 11 e r dp h on. Het paard werd later onder
de sterren verplaatst, en prijkt aan den hemel tusschen de sterrenbeelden van Andromeda en den Waterman. Als Muzenpaard
staat het te Berlijn.
Peirithous (grieksch) of P ir ith o u s. Z. Theseus.

Peitho.—Peleus.
Peitho (gricksch) , z. S ua da (romeinsch).
Peleus (grieksch), de beroemde varier van Achilles, was een
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zoon van den regtvaardigen Adieus en Endeis, eene dochter van
den Centaur Chiron, en de broeder van Tekhnon, geboortig van
Aegina. Aeacus had nog eenen anderen zoon, Phocus genaamd,bij de Nereide Psanitthe. Deze halve broeder werd door
Peleus en Telamon verslagen, hetzij, dat zij daartoe door hunne
ijverzuchtige meeder waren opgewekt, hetzij om eene andere
oorzaak; een hunner slingerde hem, terwijl zij te zamen met
den discus speelden, de stee pen werpschijf verraderlijk tegen
het hoofd, zoo dat de getroffene flood nederviel. Om de wraak
des vaders te ontgaan, moesten nu beide broeders uit hun vaderland Aegina vlugten. Of in deze tijdruimte, of reeds in een
vroeger tijdvak hunner jongelingsjaren valt hunne deelneming
aan den togt der Argonauten, waardoor zij beiden eenen grooten roem verwierven. Peleus zocht daarop eene toevlugt bij koning Eurytion van Phthia, die hem van zijne bloedschuld ontzondigde, hem zijne dochter Antigone tot gemalin gaf en hem
het derde gedeelte van zijn land afstond. Hij leefde aldaar in
gelukkigen echt , en kreeg bij zijne echtgenoot eene dochter,
de schoone PolydOra. Niet lang daarna had echter de Calydonische jagt plaats, waaraan hij natuurlijk deel nam, maar waarbij
hij het ongeluk had, zijnen schoonvader Eurytion door zijne
werpspies zonder eenig opzet te dooden. Peleus moest daarom
op nieuw vlugten; hij ging naar Jolcus, alwaar destijds Acastus heerschte, die hem insgelijks van den moord ontzondigde en
bij zich behield. Gedurende zijn verblijf aan dit hof, vatte Astydamia, de gemalin des konings, eene hevige liefde voor den
vreemden held op, die hij echter niet wilde beantwoorden. Daar
zij zijne gemalin Antigone voor de oorzaak dezer gevoelloosheid
hield, liet zij haar de valsche tijding overbrengen, dat Peleus
voornemens was, om met Sterdpe, eene dochter van Acastus te
huwen, en de door deze tijding diep getroffene gemalin verhing
zich in hare AN anhoop. Ofschoon Astydamia nu hare mededingster nit den weg geruinid had, was zij daarom echter nag niets
gevorderd, alzoo Peleus haar met evenveel versmading bleef behandelen ; zij besloot daarom aan hem zelven wraak te nemen,
/asterde hem bij haren gemaal en maakte dien wijs, dat Peleus
haar met zijne liefde vervolgde. Acastus geloofde wel is waar de
sehandelijke lcugen, maar wilde zich, on' het gastregt niet te
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schenden, niet dadelijk aan den ondankbare vergrijpen, maar bedacht een plan ern hem met zekerheid te gronde te rigten. Zonder
jets van zijnen toorn to laten bernerken nam hij den gastvriend
met zich op de jagt op het gebergte Pelion, en matte hem zoo zeer
door het jagen door bossehen en velden dat hij vermoeid in eene
bergkloof insliep ; toen ontroofde hem Acastus heimelijk de w apenen en sloop daarop weg, hopende, dat de hi deze streken zich ophoudende centauren hem ontdekken en ombrengen zouden. Zijn
wensch werd evenwel niet vervuld. Wel zweefde hij in het grootste gevaar, toen de woftte paardmensehen hem werkelijk ontdekten , maar een hunner,, de veel zachtaardiger en wijze Chiron
redde hem en voorzag hem van wapenen. De olympische goden
schepten behagen in de deugd , waarmede hij aan de goddelooze
aanzoeken der wellustige Astydamia weerstand had geboden, en
wilden hem voor zijne knischheid beloorien, waartoe rich weldra
eene gepaste gelegenheid aanbood De Nereide Thetis was nog
ongehuwd. Zeus (Jupiter) zelf beminde de schoone godin, die in
eene zilveren grot der Middellandsche zee woonde, loch knoopte
geen omgang met haar aan, hetzij zij hem uit achting of vrees
voor de godenkoningin Hera (Juno) afwees, hetzij om de volgende reden. De wijze Prometheus, die alleen de gehennste besluiten der Parcen door zijne moeder Themis kende, had hem
gewaarschuwd, dat hij deze maagd niet tot zijne beminde rnoest
kiezen ; want indien zij eenen zoon kreeg, zou deze den vader in
magt overtreffen en van den troon der w ereldheerschappij stooten, gelijk Zeus zelf vroeger zijnen vader Kronos (Saturnus) van
de kroon beroofd had. De Titan Prometheus gaf daarom den
raad ern haar aan eenen sterveling uit te buwen en wel aan den.
dapperen Peleus ; dan zou nit dit huwelijk de schoonste en voortreffelijkste held der aarde, de lieveling der goden en menschen,
voortkomen. Daarop beval Zeus dit huwelijk te doen plaats hebben, ofschoon Thetis geenszins genegen was, om eenen sterveling
tot gemaal te nemen, tem ijl zij zelve onstei felijk was. Zij trachtte
veeleer haren verloofde te ontkomen, door allerlei afschuwelijke
gestalten aan te nemen. In deze verlegenheid kwaln de N iiendelijke Chiron andermaal Peleus te hulp ; hij leerde hem de kunst
om elke gedaante‘ernisseling der godin na te boot sen en hoar op
deze, wijze met gehjke napenen te bestrijden. Eilidehjk, bij eene
rots van den Pelion , greep de bruidegom als een visch de door
het water AN eg lugteude schoone, waarop de bruiloft in Phthia,
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waarvan de schepter hem thans ook toegevallen was, feestelijk
gevierd werd. Alle goden van den Olympus vereerden dit bruiloftsfeest met hunne tegenwoordigheid, en bragten aan de jonggehuwden rijke geschenken. Aileen de godin der tweedragt ,
Eris, was daarbij niet genoodigd, omdat men hare kwaadaardigheid vreesde; maar daarvoor wierp zij ook uit wraakzucht, te
midden van het feest, eenen gouden appel in de feestzaal, die het
opschrift ))voor de schoonste" droeg en under de drie schoonste
godinnen, Hera (Juno), Athene (Minerva) en Aphrodite (Venus)
eenen hevigen tv% ist veroorzaakte. Het verhaal dezer gebeurtenis met al hare voor Troje zoo noodlottige gevolgen is op Pa ris
gegeven, die tot scheidsregter van de drie godinnen ingeroepen
werd, en den prijs aan Venus toewees. Na het vieren der bruiloft besloot Peleus het hem door Acastus aangedane onregt te
straffen; verbonden met de beide Dioscaren en den dapperen
Jason trok hij tegen de stad Jolcus op, nam haar in, verjoeg den
koning en beval de valsche Astydamia in stukken te houwen.
Zijn huwelijk , ofschoon niet geheel met bewilliging van Thetis
gesloten, was geruimen tijd ongestoord, en de edele AchiNs, de
heroemdste held der oudheid, was de vrucht van dien echt. De
moeder beminde Karen zoon met de teederste liefde en wenschte
ook hem onsterfelijk te maken ; haar gemaal overviel haar echter bij doze bezigheid, waarom zij toornig bet paleis verliet, en
naar hare zusters, in de diepten der blaauwe zee, terugkeerde.
Het gelukte haar alleenlijk den dierbaren
wiens gevaar volle loopbaan zij te voren geheel kon overzien, daar de toekomst
your haar open lag, met uitzondering van den hiel, tegen sterfelijke wapenen onkwetsbaar te maken, gelijk order Achill es
verhaald is, alwaar de lezer ook de pogingen vinden kan , die
Thetis aanwendde, om zijnen togt naar Troje te verhinderen.
Toen hij evenwel gedwongen was den togt mede te maken, waakte
en zorgde zij met trouwe moederliefde voor den held, terwij1 zij van
tijd tot tijd nit de golven opsteeg
om hem te bezoeken. Zoo zien
de godin bier nevens, hoe zij hem
eenmaal, op een zeepaard naar de
'."------r",kust gedragen, een schild over,-z-',L
-:-.
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brengt, dat door Hephaestos (Vol__---- _____--callus) y our hem gestneed was.
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Zijn vader schonk hem, teen hij naar Troje vertrok, zijne eigene
werpspies, die zoo zwaar was, dat niemand dan Achilles haar
gebruiken kon; voorts de beide rossen Belias en Xanthus , die
Poseidon (Neptunus) hem bij het schitterende brniloftsfeest als
geschenk medegebragt had, en eindelijk eenen wijzen raadsman,
den grijzen Phoenix. In weerwil van al deze teedere zorgen, kon
daardoor het noodlot van Achilles met afgewend worden, en hij
viel, na de dapperste daden verrigt to hebben, door de roemlooze
hand van Paris. Niet minder dan Thetis betreurde de in zijn paleis achter gebleven vader den roemvollen dood van den onver gelijkelijken held. Hij zelf werd reeds bejaard, en zag zich door
zijnen vroegeren vijand aangegrepen en uit zijn rijk verjaagd.
Later echter keerde Pyrrhus (Neoptolemus), de zoon van Achilles, lien deze bij eene dochter van den koning Lycomedes verwekt had, na de verwoesting van Troje in het vaderland terug
en herstelde zijnen verdrev en grootvader op den troo p . Maar
toch zou Peleus zijne dagen niet in vrede eindigen. Pyrrhus geraakte in strijd met Orestes en verloor door hem bet leven ; de
overwinnaar veroverde daarop Phthia. Peleus eindigde zijn ley en in droevige ballingschap om, gelijk Pinarus zing, ter belooning van zoo veel heldendeugd en ter vergoeding van zoo veel
Teed op aarde, in de onderwereld bij de eeuwig heerschende doodenregters geplaatst to worden en gelijke eer to genieten met
zijnen zoon Achilles, met Cadmus en Aacus. De opgave van
Euripides luidt hierointrent anders. Volgens dezen dichter verzoende zich Thetis met haren grijzen, om den dood zijus kleinzoons jammerenden gemaal ten voile; zij noodigde hem tot zich
in het paleis van haren vader Nereus, alvvaar hij aan hare zijne,
vrij van ouderdom , dood en aardschen jammer, onafscheidelijk
vereenigd, eeuwig voortleefde.
Pelias (grieksch), eon zoon van Neptunus (Poseidon) en van
de schoonlokkige Tyro, en de tweelingbroeder van Neleus ; hij
behoorde tot den stain der Aeoliden. Hoe hij zijnen neef Aeson
van den troon beroofde, diens zoon Jason om het gulden vlies
uitzond en eindelijk voor zijne daden boette, toen hij door zijne
dochters,op aanstoken van Medea, in stukken gesneden en in eenen
ketel gekookt werd, in de hoop van hem to verjongen, is onder
Argon a uten en Medea verhaald. Zijne echtgenoot heette
Anaxibia, die hem eenen zoon Acastus en vier dochters schonk,
onder welke Alcestis de beroemdste geworden is.
33*
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Pelops (grieksch), een der voornaamste leden van het door
zijne gruweldaden beruchte T an t a lid e n h uis, was de zoon des
konings Tantalus van Lydie of Phrygie; volgens het eene verhaal ontsproten van Euryanassa, de dochter van den Pactolus,
volgens het andere van Dieine , eene dochter van Atlas. Reeds
in zijne prilste jeugd onderging hij een wonderlijk lot. De vader, een vertrouwde vriend der goden, was door geluk en eer
overmoedig geworden. Daar hij dikwijls aan de tafel der goden
op den Olympus spijzen mogt, noodigde hij op zekeren dag de
genaderijke hemelbewoners tot een plegtig feestmaal in zijne
woning, om hen op zijne beurt to onthalen, en de goden kwamen
in zijne hoofdstad Sipylus aan. Om de alwetendheid zijner he.
melsche gasten op de proef to stollen, beging Tantalus de afschuwelijke misdaad van zijnen eigen zoon Pelops to slagten, het
in stukken gehouwen ligchaam in eenen ketel to braden, en dit
vleesch aan zijne vrolijke gasten voor to zetten, in de mooning,
dat de goden doze afschuwelijke spijs niet van andere smakelijke
geregten zouden kunnen onderscheiden. Demeter (Ceres), door
Karen grooten eetlust medegesleept, nam zonder eenige aarzeling
uit den schotel, en had reeds den eenen schouder van den knaap
verteerd, toen Zeus (Jupiter) met de andere gasten het schandelijk bedrog ontdekte. Terstond beval hij de reeds gebraden
stukken weder in den ketel to werpen, en then op nieuw over het
y our to hangen, waarop de levenschenkende Clotho toetrad en
den knaap frisch en ongedeerd uit den ketel haalde, ofschoon hij
eenen schouder had van wit ivoor, vvaarmede zij het kind voorzien had, omdat Ceres den wezentlijken schouder had verslonden.
Pind'Arus verwerpt doze mythe, als een door den nijd der menschen verzonnen verdichtsel, dat zelfs den goden niet welgevallig
kon zijn ; dit gerucht zou daardoor ontstaan zijn, dat Poseidon
(Neptunus) bij dit feestmaal den jongen Pelops lief gekregen en
met zich naar den Olympus ontvoerd had, even als Zeus den
schoonen Ganymedes. In lateren tijd, toen Tantalus voor zijne
zvvare misdaden door de goden gestraft was, zou men ook den
middelerv% ijl tot eenen heerlijken jongeling opgevc assen knaap uit
den hemel op de aarde terug gezonden hebben. Hoe verschillend
evenwel de phantasie der dichters de eerste lotgevallen van Pelops
mogen opgesierd hebben, zeker is het, dat hij op de aarde voortleelde, en den vaderlijken troon door eenen oorlog verloor, die
trisselien hem en den naburigen koniug ilus van Troje uitgebio
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ken w as. De zegepralende wapenen der Trojanen verdreven hem
uit zijii rijk, hij verliet Klein-Azie en trok naar Griekenland, alwaar het algemeene gerueht van de schoonheid van Hippodainict
wonderen verhaalde. Deze was de doehter van den koning Oenoin'(Zus van Elis, die in Pisa regeerde, en helaas van eene godspraak de noodlottige voorspelling ontvangen had, dat hij door
de handen van zijnen schoonzoon gedood zoude worde-n. Wat
zijne ouders aangaat, zoo was hij naar de berigten van eenigen een
zoon van Ares (Mars) en van Sterbpe, eene doehter van Atlas,
volgens die van anderen van anderen oorsprong ; zijne gemalin
heette, volgens het gew one gevoelen, Euargte. Aan minnaars
ontbrak het natuurlijk der bekoorlijke koningsdochter niet. Het
zij nu uit bekommernis voor gemelde uitspraak van het orakel,
of omdat , zoo als de mythe anders vermeldt, de varier zijne lieftallige dochter zeif beminde en geenen schoonzoon wilde dulden , — Oenomaus poogde alle minnaars af te schrikken, door
de hoogst gevaarlijke voorwaarde te stellen , dat elk te voren
met hem eenen wedren in wagons doen moest, van welks uitslag
de beslissing zoude afhangen. In geval der zegepraal zou de
ridderlijke mededinger Hippodamia tot bruid bekomen ; maar
indien deze het ondersptt dolf, moest hij door 's konings hand
sterven. Zoo veel te moeijelijker en gevaarlijker was deze wedstrijd , daar Oenomaus hierbij zeer in het voordeel was. Hij besat niet slechts eenen zeer bekwamen wagemnenner,, 111yrUlus
genaamd, maar ook een paar rossen, die door de windgoden ver
w ekt waren. Poseidon had hem die ten gesehenke gegeven , en
zij hadden van hunne ouders de grootste snelheid overgeerfd.
Ja , hij kon op de snelheid van zijn gespan zoo geheel en al vertrouwen, dat hij zijnen mededinger een geheel eind wegs vddrgeven koude, en wel zoo lang in tijd, als hij noodig had, om aan
Jupiter eenen ram, of den goddelijken schenker der rossen eenen
slier ten offer te slagten. Hij was er stellig van verzekerd , dat
hij door de snelheid van zijnen wagen den vooruit gereden minnaar altijd nog te regter tijd zou inhalen en hem, nog voor hij
den eindpaal van den wedloop bereikte , met de opgeheven lans
ruggelings zou kunnen doorboren. De tot dit doel ingerigte renbean strekte zich van Pisa tot aan het altaar van Poseidon uit,
dat op den Isthmus van Corinthe stond. In weerwil eater van
dezen hagchelijken kans en de geringe hoop, die er in zoodanige
omstandigheden op eenen gunstigen uitslag overig bleef, ver-
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schenen er evenwel toch eene menigte uitstekende helden , die
bereid vvaren om voor zulk eenen kostbaren prijs hun leven te
wagen, na elkander aan het vorstelijke hof : maar zij werden ook
alien van den eerste tot den laatste, dertien of negentien in
getal, door den koning achtervolgens overwonnen en in de renbaan smadelijk doorstoken. Men rigtte voor hunne lijken een
gemeenschappelijk gedeitkteeken in de nabijbeid der renbaan op.
Reeds gaf Oenornaus zich aan de streelende hoop over , dat de
nederiaag van zoo vele mannen, zoo als van Maimax , Akathous, Lasius , Pelagon , Erythrus en Eii5neus , de gewenschte
werking voortbrengen en voortaan elken minnaar van iedere
wanhopige poging terugschrikken zou, toen Pelops in Griekenland verscheen en van de zeldzame geschiedenis onderrigt werd.
Reeds uit nieuwsgierigheid wendde hij zijne schreden naar Elis ;
dock hij vond aldaar tot zijne groote verwondering, dat de schoonheid van Hippodamia veel grooter was, dan zelfs het gerucht haar
geschilderd had. Hij werd op de schoone vorstendochter, die tot
hiertoe op zulk eene snoode wijze van hare minnaars beroofd geworden was, verliefd, en werd ook, als de voortreffelijkste van
alien, die zich nog hadden aangemeld , door haar weder bemind.
Er word daarom tusschen beiden besloten , dat hij zich bij den
vader om de dochter zoude aanmelden. Maar gewaarschuwd door
het lot zijner voorgangers, die hunnen vermetelen wensch met
den flood geboet hadden, Wilde hij zich niet blindelings in den
gevaarlijken wedstrijd met zijnen geduchten en wreeden tegenstander wagon, en dacht daarom aan geschikte middelen,
om de zegepraal aan den wreedaardigen vader te ontrukken ;
zijne beminde hood hem zelve daartoe de behulpzame hand. De
eenige list ondertusschen , die het paar kon bedenken , was om to
trachten den w ai4enmenner Myrtilus in hun belang to winnen ;
dit gelukte, en NS el daardoor, dat Hippodamia eensdeels hem door
vleijerijen en door het aangename uitzigt op hare gunst omkocht,
en anderdeels Pelops er de belofte bijvoegde , dat hij hem de helft
van zijn koningrijk Elis zoude afstaan , wanneer het met zijnen
bijstand gelukte den koning met zijne rossen uit het veld to slaan.
Myrtilus, door zulke schoone verwachtingen misleid, bedroog het
in hem gestelde, jaren lang genoten vertrouwen ; hij vervalschte
en bedierf den sti ijdnvagen van zijnen beer, door in het geheiin
voor de assent der raderen , in plants van de ijzeren nagels , zw art
govern de wassen pennant N an dezelfde gi ootte en gedaante in plan 1 s
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te stellen. Toen de gevaarlijke dag van den wedren gekomen was,
vloog Pelops op de met het bloed van zoo vele ongelukkigen besproeide baan voorwaarts ; de koning volbragt, zoo als hij gewoon
was , onbekommerd zijn godenoffer,, en besteeg daarop zijnen gereed staanden , met de stormrossen bespannen wagen. IVIidden op
den wagen staande en de opgeheven lans in de regterhand zwaaijende, jaagde Oenomaus den in de verte nog zigtbaren minnaar
woedend na, om hem met de werpspies in den rug te doorboren;
maar plotseling springers de raderen van den voortvliegenden
wagen af, deze zelf wordt geheel verbrijzeld en de in de teugels
verwarde koning wordt door de hollende rossen langs den grond
voortgesleurd , tot er eindelijk niets dan een misvormd lijk van
hem overbleef. Pelops daarentegen bereikte gelukkig het einde
der renbaan en keerde met roem gekroond tot de schoone Hippodamia terug. De verrader Myrtilus eischte op den bruiloftsdag de
vervulling van dat gene, wat hem voor zijn verraad beloofd was;
maar vruchteloos ; hij zag zich op zijne beurt verraden , en toen
hij op zijne aanspraken wat al te sterk aandrong en lastig werd ,
ruimde Pelops den hinderiijken deelgenoot van zijne overwinning
op eene arglistige wijze uit den weg. TerwijI zij op zekeren morgen to zamen fangs den oever der zee reden, slingerde Pelops hem
uit den wagen in zee Maar deze misdaad had de rampzaligste gevolgen voor zijn geslacht. Want Myrtilus was een zoon van Hermes (Mercurius) en vond in zijnen goddelijken varier eenen wreker,, die zich door geene offeranden liet verzoenen , maar de
noodlottige gevolgen van den vloek nog verzwaarde , die reeds
door Tantalus over het geheele stamhuis gebragt was. Naar andere afwijkende mythen zou Oenomaus den val van zijnen wagen
overleefd , maar naderhand uit wanhoop en schaamte over zijne
nederlaag de handen aan zich zelven geslagen hebben. Nog an-,
ders verhaalt Pindarus den voornaamsten gang der gebeurtenissen ; hij spreekt zoo min van het bovenverhaalde verraad, dat hij
veelmeer de overwinning op Oenomaus blootelijk aan den hel denmoed van Pelops en de genade van Poseidon toeschrijft. De
hemelsche beseherrner,, die hem eenmaal suet zich ten hemel gevoerd had, Wilde zijnen beschermeling redden, en had hem eeneu
gouden wagen en een gespan rossen geschonken , dat in kracht
onvermoeid , en daarenboven met onzigtbare vleugelen voorzien
was. Na de zegepraal zoo daarop Oenomaus, ter vervulling
van het orakel, door de hawl zijns sehoonzoons omgebragt zijn,.
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Voor de holden , die vroeger hunnen wedstrijd met den dood
geboet hadden, stelde Pelops jaarlijksche plegtige lijkoffers
in en hij deed de in Olympia ingestelde wedstrijden zoo zeer in
mister toenemen, dat men hem dikwijls voor den werkelijken
stichter dezer spelen heeft opgegeven. Alle mythen komen daarin
overeen , dat hij vooreerst in Elis roemvol regeerde en daardoor
zulk eenen uitgebreiden ins Toed verkreeg, dat het geheele schiereitand , hetwelk tot hiertoe Apia of Pelasgia heette, naar hem
den naani van P e 1 opo nnesus of eiland van Pelops verkreeg.
Ten tweede, dat zijn huwelijk met de schoone Hippodamia geruimen tijd tot de allergelukkigste behoorde ; zijne gade schonk
hem zes ofmeer zonen, waaronder Atreus en Thyestes, en daarenboven twee dochters, waarvan de eene, Nicippe, den koning
Olus van Mycenae, en de andere eenen zoon van Perseus huwde.
Later echter begon de op het huis rustende vloek zijne gevolgen
to doer gevoe(en. De koning verstoorde de eendragt der familie
daardoor,, dat hij neiging voor eene nymph, Axi5che genaamd,
opvatte, die hem vervolgens eenen zoon, Chrysippus, schonk.
Afguastig op de wonderbare schoonheid des laatsten en door
minnenijd in w oede ontstoken , hitste Hippodamia de beide bovengenoemde zonen heimelijk aan, OM hunnen halven brooder
orn to brengen. Dit gebeurde ook, en de moordenaars wierpen
het lijk van Chrysippus in eene bron Toen de varier de misdaad
ontdekte, moesten Atreus en Thyestes nit Elis vlugten , en daar
to gelijk hnnne moeder aan de verdenking van de euveldaad aangestookt to hebben blootgesteld was, verstiet de toornige gemaal de eenmaal zoo teeder beminde gemalin. De beide zonen
begaven zich naar hunnen reeds vermelden zwager Stherfelus ,
die in tusschen met Nicippe den door zijne heerschappij over Hercities beruchten Eurystheus verwekt had. De moeder volgde
hen naar Mycenae. Sthenelas wees het verbannen drietal de stad
AlicR'a rn zijn rijk gelegen , tot gemeenschappelijk verblijf aan.
Aldaar stierf Hippodamia, volgens een verhaal, nit droefheid
over het verlies van baron gernaal ; zij sloeg de harden aan haar
eigen leven. Atreus en Thyestes zagen hun vaderland nooit weder ; zij hadden evenwei het geluk, van na den dood van hunnen
neef Eurystheus, die door de verstoorde zonen van Hercules in
den strijd werd verslagen, den onbezetten troon van Mycenae regtmatig to erveu. Hoe no de beide met schuld bevlekte broeders
(keldisit • den \ iOrk van linnuen eta ta
bet rijk ()Eder elhana{ , 1
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ill hunne nieuwe woonplaats door nieuwe euveldaden bekrachtigden en nog verzwaarden, en nadat zij van wederzijde te gronde
gegaan waren, dien op hunne kinderen overplantten, is wider
Atreus, Agamemnon, Clytaernnestra en Orestes
geschilderd, honing Pelops stierf te Pisa, en verkreeg goddelijke eerbewijzing , men bouwde hem, naast het groote altaar van
den olyrnpischen Jupiter, in het heilige wood Altis te Olympia,
een P e 1 o p i on of eenen tempel met eenen heiligen omtrek,
waarin men zijn aandenken door jaarlijksche lijkoffers verheerlijkte. Ook de beenderen van Hippodamia, die men naar Elis
terug bragt, ontvingen een heiligdom. — Het grafteeken van
Pelops be yond zich aan den Alpheus, in de nabijheid van den
tempel van Artemis (Diana) bij Pisa, waar zich jaarlijks de ingewijden geeselden.
Penaten (romeinsch), de bij de Romeinen vereerde huisgoclen, die in het inwendige van het huis wonen , het huis, den
voorraad (p a n e s), de voorraadkamers , de keuken , de tafel met
bet zoutvat daarop, beschermen , voor de goederen van het huis.
gezin waken, en over het geheel voor het heil, de welvaart en
bet gelnk der familie zorg dragen. Hunne plaats was aan den
huiselijkeu baard, die hun inzonderheid was toegewijd en waarop
hun offers gebragt werden. Zij waren de eigentlijke beschermgoden van het huis, en verlieten dit niet, ofschoon de familie het
verliet, om elders te gaan worsen. Men beeldde hen af als twee
jongelingen in zittende houding , en met werpspiezen of herautss(aven gewapend. Daar nu de Romeinen bunnen staat als een
groot huis en hun y olk als eene enkeie familie beschouwden, zoo
bad men aevens deze penates privati of minores ook
opentliike penaten, pen at es put blici of m a j ores, die de beschermgoden van den staat en bet y olk waren, en voor het bloeijen van het rijk waakten. Zoo had ook elke gemeente, elke stad
hare penates, en Rome natuurlijk de aanzienlijksten en magtig.
sten. Wie eigentlijk deze penates publici waren is zeer onzeker ;
men verhaalde, dat zij door Aeneas, te gelijk met de Vesta en
het eerevvige visor, uit Troje naar Italie gebragt waren. Hij zoo
namelijk zijne trojaansche beschermgoden medegevoerd hebben;
en terwijl zij eerst in Lavinium troonden hadden zij zich naderhand hunne verplaatsing naar Rome laten welgevallen. Zij hadden naast den tempel van Vesta , met wie zij in een naauw verband staan (slider less henvel Vella een heiligdom dat tot asch
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verteerd werd , ton keizer Nero zich het vermaak verschafte
van eene groote stad te zien branders. Men bragt hun , vooral in
januarij, jaarlijks plegtige offers van staatswege. De Penaten
hebben veel overeenkomst met de Laren; zij worden dikw Ws
met elkander verward en bijna altijd te zamen genoemd om
daardoor de woning zelve aan te duiden. Z. Laren.
Penelope (grieksch) , de even deugdzame als schoone gemalin van Odysseus (Ulysses) van Ithaca, de dochter van Icarius en Periboea , en nioeder van Telemachus. Zij werd door
alle tijden heen als het voorbeeld eerier trouwe gade beschouwd.
Zie hare lotgevallen op Ulysses.
Peneus (grieksch), ook P en ei o s, een thessalische stroomgod, woonachtig onder de bron , die op den Pindus ontsprong,
en tot eenen stroom aanwassende over eenen rotsachtigen hetivel in het liefelijke dal Tempe nederstortte , dat om zijne vruchtbaarheid en natuurschoonheden tot een spreekwoord geworden
is. Hij was de gemaal van de najade Creitsa, die hij op den Pindus verraste , en welke hem de kinderen Hypseus en Stilbc
schonk De laatste, zoo wel als twee andere dochters, Daphne
en Cyrene, die volgens sommigen uit hetzelfde huwelijk afstamden, worden geliefden van Apollo.
Penthesina (grieksch), koningin der Amazonen, de dochter van Ares (Mars) en eene nymph, werd door Achilles in den
trojaanschen oorlog gedood. Z. AmazOne B.
Pentheus (grieksch) , z. Agave en Cadmus.
Perchtha (germaansch), ook Perahta, de lichtende, Wier
naam eerst in Berchta en later in den vrouwennaam Bertha
overgegaan is. Zij was even als Holda eigentlijk een goedaardig,
welwillend vrouwelijk wezen, 'near werd na de invoering van het
christendom nicer en nicer els een boosaardige geest beschouw d,
nog veel boozer dan Holda ; men bediende er zich van als schrikbeeld om kinderen stil en in ontzag te houden. In de twaalf nachten, die tusschen het kersfeest en het groote nieuwe jaar verloopen, hield zij haren omgang onder de menschen, vooral op den
twaalfden dag, den Perchtavond of Perchtdag , die hear toegewijd was als een feest, waarop niets dam visch en brij mogt genoten worden. Wie tegen dit oude gebruik zondigde, dien sneed
zij onbarmhartig het ligchaam open, stopte er haksel in en naaide
dan de opening weder toe, Nvaar bij zij zich in pleats van eene naald
van eerie ploegschaar, en van eenen dread Vall cone ijzercn keten
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bediende. Nog limns voert men in bet vorstendom Salzburg, voornamelijk in Pinzgau, ter eere van Perchta, het per cht al o op e n, een volksfeest , waarbij de jonge knapen, de zoogenaamde
P e r c h t en, zich midden op den dag op de wonderlijkste wijze
vermommen , en van huis tot huis trekken onder huppelen en
springen, onder het gelui der veeklokken en het geknal der zweepen. Eenen tijd lang zou zij hare woonplaats in eene gezegende,
door de Saale besproeide streek gevestigd hebben, maar later
door de ondankbare bewoners beleedigd en daarom van daar vertrokken zijn. In Beijeren voert zij den imam van vrouw Bertha
met den ijzeren of den langen news, of kortweg de ijzeren of Wilde
Bertha. Dat zij , gelijk de dikwijls met Naar verwisselde Holda,
insgelijks de spinsters gaarne kwelt, en op den sylvester-avond
de spinrokken vernielt , die zij onafgesponnen aantreft, is van
minder beteekenis, dan de omstandigheid , dat zij met de alom
bekende vvitte vr ouw denzelfden persoon uitmaakt. Als zoodanig staat zij met bepaalde geslachten in verband, en wordt zij
voor hunne stammoeder gehouden ; hier draagt en wiegt zij in
voorname huizen de kleine kinderen, die door slaapzuchtige minnen veronachtzaamd worden, daar toont zij zich slechts somwijlen , om den aanstaanden flood van een lid der familie profetisch
aan te kondigen , gelijk het volksverhaal van hare verschijning
in het koninklijke slot der Hohenzollern te Berlijn vermeldt.
Als een spookachtig wezen wandelt zij , in een sneeuwwit gewaad
gekleed en eenen sleutelbos schuddende , uit de eene kamer van
bet paleis in de andere. Den naam Bertha behoudt zij overigens
ook als witte vrouw , maar men voert er den stamnaam der familie bij ; zoo is er b. v. eene Bertha van Rosenberg. Het oude
volksverhaal brengt de moeder en dochter van Karel den groote,
die beiden Bertha heetten, met deze spookachtige Perchta in
verband.
Peri (perzisch) , eene klasse van Dews of booze geesten, wier
schepper en gebieder Ahriman is, maar inderdaad van dezen wezentlijk onderscheiden , daar zij geene schadelijke daemons der
duisternis zijn. Zij zijn over het geheel gev alien geesten, die
gaarne tot het licht lf% Ilen terugkeeren. Hunne loutering is wel
nog niet zoo ver voltooid, dat zij het hemelsche paleis zelf molten
betreden , maar zij hebben in hunne verbetering reeds zulke vorderingcn geinaakt, dat het bun geoorloofd is, tot aan de hooge
poorten van het paleis op le stijgeu. Pc verbeeldingskracht der
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oosterlingen schildert daarom de Peri's, vooral de vrouwelijke, als
de schoonste en teederste wezens, ligt en luchtig van ligchaamsbouw,, in de ruimten des aethers wonende, en zich voedende
met den gear der bloernen, kortom , als de liefelijkste genien;
verg. Dews.
Periphas (grieksch) , een authochthoon in Attica , die voor
Cecrops aldaar regeerde , en om zijnen deugdzamen levenswandel als God vereerd nerd. Toen de daarover vertoorude Jupiter
(Zeus) hem Wilde vernietigen, werd Apollo zijne voorspraak,
waarop hij hem in eenen adelaar veranderde.
PeriphOtes (grieksch), z. Theseus.
Perkunos (lettisch), de dondergod der Dude volken, die in
Litthauen en Oost-Pruisen woonden, gelijk aan den Zeus der
Grieken en het opperhoofd der goden. Hem ter zijde, doch aan
Item ondergesehikt , stonden de beide goden Potrinzpos en Pilcullos ; zij vormden te zarnen de hoogste drieheld , die aan de bekende trimurti of drieeenheid herinnert , niet alleen uitwendig ,
mar ook in de magt, die men him toeschreef. Zoo zou bij vergelijking Perkunos met den schepper Brahma overeenkomen ; hij
was het levenwekkende vuur ; aan den behouder Wischnou beantwoordt het bevruchtende water Potrimpos , en aan den verwoester Salmi de gevreesde Pikullos, de vernietiger. Overal
bevonden zich de raw bewerkte stand beelden dezer drie hoofdgoden , geeerd door offers en heilig altaarvuur,, hetwelk de aan het
heiligdom verbonden priesters nooit mogten laten uitdooven ,
zonder in de straf te vervallen, van oogenblikkelijk zelven in den
v‘ eder ontstoken gloed geslingerd te worden. Inzonderheid strekte
zich de dienst van Perkunos ook over de verwijderdste slavische
volksstammen uit , zoo als de Russen, Slavoniers , Moraviers en
Bohemers. De arch van zijn eeuwig y our gebruikte men ter
genezing van elke ziekte; voor den donder,, zijne stem, viel elk
op de knien , raakte met het hoofd de aarde aan , en mompelde
een kort gebed om zijne genadige erbarming.
Pero (grieksch), z. Neleus en Me lampu s.
Persels (grieksch), z. H elios en Aeete s,
Persephone of P e r e p ha ss a (grieksch) en Prose rpin a (romeinsch), z. Pluto.
Perses (grieksch), een zoon van Perseus en Andromeda,
was de stamvader der naar hem genoemde Perzen en hunne koningen. Er worden nog anderen van (lezen naam genoemd.
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Perseus (grieksch), de eerste der drie voorname helden ,
die nevens Hercules en Theseus in de vroegste oudheid, vO6r
den ondergang van Troje, geheel Griekenland en andere streken
met zijnen roem. vervulde. Hij was een zoon van Zeus (Jupiter)
en de schoone Dance, eene dochter van den koning Acrisius
(Akrisios) van Argos. Danae was , zoo als op Acrisius verhaald is, door haren vader in eenen metalen toren opgesloten,
omdat eene godspraak hem voorspeld had, dat hij door de hand
zijns schoonzoons sterven moest. Daarom had hij het besluit genomen, bet buwelijk zijner dochter te verhinderen, en haar zoo
streng te doen bewaken , dat noch een menschelijke voet , noch
een zonnestraal in hare treurige gevangenis kon doordringen.
Zeus evenwel, vervuld van medelijden met de opgesloten schoone
en door hare bekoorlijkheden in liefde ontgloeid, wilt alle berekeningen van den wreeden koning te leer te stellen, door de gedaante van eenen [louden regen aan te nemen, die door het dak
van den toren in den schoot van Danae nederdruppelde. De gevolgen dezer list bleven niet achterwege ; de gevangene schonk
in Karen donkeren kerker het leven aan eenen zoon, Perseus genaamd. Zoo dra Acrisius tot zijne groote verbazing en schrik,
door bet geschrei van den jonggeborene de ontdekking deed, dat
hij, in weerwil van alle voorzorgen, eenen kleinzoon ontvangen
had, bragt hij eerst de deurwachtster om, die hij medepligtig aan
het bedrog geloofde, en sloot, om evenwel zijn noodlot te ontduiken, moeder en kind in eene houteu kist, die in zee geworpen
werd. Deze schandelijke daad had evenwel bet bedoelde gevolg
niet, want de kist, door eenen liefelijken zephyr voortgestuwd,
dreef naar de kust van bet eiland Seriph us, alwaar destijds Polydectes, een zoon van Magnes en kleinzoon van Aeolus van Magnesia, den schepter zwaaide. De broeder van dezen vorst, die
Dictys heette en toevallig aan de kust vischte, zap:, de kist op zijn
net aandrijven, ontrukte haar aan bet spel der golven, en bragt
het daaruit bevrijde paar aan het hof des konings. Hier werd
Danae met den kleinen Perseus op de vriendelijkste wijze ontvangen en behandeld, en de godenzoon groeide aan dit hof tot
eenen veel belovenden heldenjongeling op, bijwien de dorst naar
dadeu weldra ontwaakte, die ook spoedig gestild zoude worden.
Polydectes, tot hiertoe ziju gastheer en beschermer, begon te
vreezen, dat de zich steeds meer ontwikkelende kracbt van zulk
eenen Imisgenoot naderhand zijnen troon la gevaar zou kunnen
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brengen, en wenschte daarom op eene goede wijze van hem ontslagen te raken. Het raadzaamste kwam het hem voor, zich daartoe
van eene list te bedienen.— Hij gaf opentlijk voor, dat hij voornemens was, om insgelijks naar de hand van de schoone Hippodanfia,
de dochter van koning Oenomdus van Elis, te dingen, en alzoo eene
onderneming to wagen, die reeds aan eene menigte minnaars het
lev en gekost had (z. P e lo ps). Dit verklaarde hij in tegenvvoordigheid zijner verzamelde vrienden en verlangde van hen, opdat
hij den togt met des te beter gevolg zou kunnen ondernemen, bij
wijze van bruidschat, eene gift van wapenen, paarden en strijdwagens. Polydectes zag met vreugde, dat hij zich niet misrekend had
in zijn plan, om de ligt ontvlambare eerzucht in de borst van den
jongen Perseus te ontsteken. Even als de overige hovelingen ,
verzekerde de dankbare jongeling, dat hij bereidwillig was tot
elke dienst, die den koning bij zijn voornemen bevorderlijk kon
zijn, en voegde er in geestdrift bij, dat hij hem zelfs wel het
hoofd van Gorgo halen wilde , wanneer hij hem daarmede een
genoegen kon doen. Polydectus vatte den koenen jongeling terstood bij het wooed, en Perseus was dus wel genoodzaakt een
avontuur te ondernemen, dat door elkeen onuitvoerbaar geacht
werd , en hem ook zekerlijk niet zou gelukt zijn, wanneer de
goden hem niet hunnen bijzondcren bijstand waardig geacht
hadden. Zelfs de weg, langs welken hij de Gorgonen zou moeten
bereiken , was hem volkomen onbekend. Hij wist alleen, waarvan niernand onkundig was, dat de drie afschuwelijke monsters,
wier gestalte op Gorgon en beschreven is, in het verste westen, aan gene zijde van den Oceaan , aan de nachtelijke grenzen
der aardschijf woonden, en dat hij de afschuwelijke Grajen of
Phoreiden, de zusters der Gorgonen, tot wegwijzers zou moeten
kiezen, daar zij alleen de middelen en wegen kenden , die tot
het gewenschte doe konden lijden. Hoe zoude hij echter deze
afgrijselijke, ofschoon dan ook minder gevaarlijke wezens, die
onder Graeën beschreven zijn , vinden, overweldigen en haar
dwingen om hem te dienen ? De wijze Athene (Minerva) en de
listige Hermes (Mercurius) , die met hem eenen gemeenschappelijken vader hadden, en hem zeer genegen waren, besloten
hem te geleiden. Zij bragten hem, te gelijk met zijn ros,gelukkig
van Seripbus , en zeiden hem hoe hij handelen moest. Door hen
onderrigt , verraste hij de drie Grajen, die evenzeer buiten het
bereik van den zonnegod (Iletios) op zeker eiland hare eeuvvig
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donkere woning hadden; hij wachtte het oogenblik van haren
slaap af, sloop toen zacht naar haar toe , en ontroofde haar
haar eenig oog en haren eenigen tand , waarvau zij zich alle drie
om de beurt moesten bedienen. Om dit veer haar onschatbare
kleinood terug te erlangen , waren de Grajen gedwongen alles te
verraden , wat de godenzoon wenschte te weten. Een nymphengeslacht be y ond zich in het bezit der gewigtige gereedschappen ,
zonder Welke geene overwinning op de Gorgonen mogelijk was,
en de Grajen bragten hem naar het paleis dezer godinnen. Dezen
wist Perseus over te halen om hem den verderen weg te wijzen,
en hem hare kostbare bezittingen voor eenen korten tijd te leenen.
Zij waren : een onzigtbaar makende helm, dien zij van den onderaardschen god Pluto bekomen hadden, een paar gevleugelde zolen, van Hermes afkomstig , en eene met zilver doorvlochten
beurs. Hierbij voegde daarenboven Athene een helder gepolijst
metalen schild,en Hermes eene geweldige diamanten sikkel,die door
ephaestos( Vulcanus) vervaardigd was. Alzoo uitgerust en gewapend bereikte Perseus met den meesten spoed het doel van zijnen
togt, het zonnelooze eiland aan de westelijke zijde van den Oceaan,
alwaar de Gorgonen haar raadselachtig leven sleten. Zij lagen
juist in diepen slaap gedompeld, toen hij uit den donkeren aether
weder op de aarde nederdaalde ; haar aan te zien, durfde hij niet
wagen ; hij zou alsdan oogenblikkelijk in steen veranderd zijn.
Daarom was het metalen schild hem nu van goede dienst , want
de glad geslepen zijde wierp als een spiegel de gestalten der monsters terug, die in den slaap nog afschuwelijker waren. Intus schen liet Perseus zich noch door de slangenharen, noch door de
groote slagtanden en de met drakenschnbben bedekte aangezigten
weerhouden of schrik aanjagen, om de eene Gorgone, Medus a
geheeten, die alleen van de drie sterfelijk was, het hoofd af te houwen. Behendig hield hij der Gorgone het schitterende schild voor,
terwijI hij, om haar zelve niet te zien, zij nen blik afwendde en in.
den spiegel alles kon waarnemen. Daarop gaf hij, altijd met afgekeerd gelaat , den beslissenden slag, die door Athene zoo wel
gerigt werd , dat hij den afschuwelijken kop van het ligchaam
scheidde. IJlings nam Perseus hem op, en schoof hem in de over
zijnen rug hangende zilveren taseh. Pit de afgehouwen plaats
van den stuiptrekkenden romp outs prongen middelerwijl twee
afzonderlijke schepsels, namelijk een gevleugeld ros, de Peycisus,
en de jonge reus Chrysaor ; NN ant Medusa was op dit tijdstip bij
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den god Poseidon (Neptunus) van tweelingen zwanger. De beide
andereonsterfelijkeslaapsters, door den slag gewekt, en het jam-

merlijke lot barer zuster ziende, vlogen terstond op , om rich
op den moordenaar te werpen, dien zij in de nabijheid vermoedden , maar al hare woede was vruchteloos, want Perseus was door
zijnen onzigtbaar makenden helm volkomen voor haar beveiligd.
Hij haastte rich echter om de afgrijselijke monsters te ontkomen en ijlde, snel als de wind, door de lucht het vrienclelijke daglicht te gemoet, dat hem in de verte tegenstraalde. Het woedende
gekrijsch der te leur gestelde vervolgsters weergalmde achter zijnen rug, doch hij hoorde bet weldra niet meer. Een paar afschuwelijke draken , voortgekomen uit de haren van den afgehouwen
kop, omklemden den zak met den bloedigen buit, en uit bet
blued, dat bestendig op den grond druppelde, ontstonden de
tallooze slangen , waarvan Afrika tot op den huidigen dag wemelt ; want over dit gedeelte der aarde zweefde Perseus been.
Toen hij beneden rich de afrikaansche zeckust zag, waar zij door
de Middellandsche en Atlantis. che zee bespoeld w ordt , Wilde hij
een weinig uitrusten, en daalde daarom naar den Titan Atlas af.
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Deze, die aldaar de zuilen des hemels en der aarde op zijne sehouderen torschte, bezat in de uabijheid eenen wonderschoonen tuin,
dien hij door zijne dochters, de Hesperiden, en door eenen grimmigen , voor den ingang geplaatsten draak liet bewaken , uit
vrees , dat hem de gouden appelen , die daarin groeiden, door
eene roofzuchtige hand zouden kunnen ontuomen worden. Eerie
godspraak had hem namelijk gewaarschuwd zich voor eenen zoon
van Zeus te wachten , die eenmaal komen zou om hem zijnen
schat te ontnemen. Toen hij daarom hoorde , dat de uit de lucht
nedergedaalde vreemdeling een zoon van den godenkoning was,
weigerde hij Perseus den verzochten toegang. Vertoornd over
zulk eene schending der gastvrijheid, wier regten bij de Grieken
zeer heilig geacht vvaren, haalde de overwiunaar der Gorgo het
bloedige hoofd van Medusa voor de eerste maal als wapen uit
den zak te voorschijn. Bij dezen verschrikkelijken aanblik werd
Atlas terstond versteend ; de reusachtige ligchaarnsgestalte van
den hemeldrager veranderde in een hemelhoog rotsgebergte ,
welks toppen zich in de wolken verloren. Na deze regtmatige
strafoefening zette Perseus de reis over Afrika voort , en juist
kwam hij in Aethiopie aan, toen hij daar gelegenheid vond, om
van zijne wonderbare wapenen een nieuw en voor ditmaal een
bijzonder nuttig gebruik te maken. Hoe hij de bekoorlijke Andromeda, de dochter van den aldaar heerschenden koning Cepheus, uit de magt van een zeemonster verloste en haar tot gemalin verkoos, is een zijner beroemdste avonturen, dat op het
woord Andromeda vermeld is, en Ovidius aanleiding tot eene
schitterende beschrijving gegeven heeft. Niet slechts het zeemonster overwon hij door het in steen te veranderen, maar het
krachtigste van alle wapenen, dat ooit een strijder gedragen had,
redde hem ook nit een vreeselijk gevecht , hetwelk kort daarop
op den bruiloftsdag uitbrak. De aan het monster ontrukte bruid
bezat namelijk in haren vaderlijkeu oom Phineus eenen vroegeren verloofde , die zijne aanspraken thans gewapenderhand
wilde doen gelden , en den bevoorregten medeminnaar met
zulk eene aanzienlijke krijgsbende overrompelde , dat het dmmanten zwaard Kier niet meer toereikend was. Door de overmagt in het naauw gebragt , bleef den godenzoon niets anders
overig , dan zijnen belagers het versteeneude hoofd van de Medusa tegeu te houden, en al zijne tegenstanders werden plotseling in steen veranderd. Nu keerde hij met de hem beminnende
34

530

Perseus.

gale, die hij in den hagchelijken strijd gewonnen had , naar de
vaderlijke streken van Griekenland terug. — Op het eiland Seriphus waren ondertusschen kwade zaken voorgevallen. Koning
Polydectes, verblijd, dat hij van den wakkeren Perseus ontslagen
was, dacha zoo weinig aan zijn vroeger geuit voornemen , om
naar de hand van Hippodamia te dingen , dat hij in tegendeel er
zich op toeleide, om de deugd van Danae, zijne beschermeling,
te belagen. De hulpelooze banneling vond wel in Dictys, aan
wien zij, zoo wel als haar zoon, de redding uit de golven der zee
te danken had, eenen verdediger parer eer; maar de schandelijke
vorst achtte zoo weinig op de tegenwerpingen zijns broeders, dat
het eindelijk zoo ver kwam , dat Dictys en Danae te zamen hunne
toevlugt bij een altaar der stall zoeken moesten, om zich voor
de geweldenarijen des gebieders te vrijwaren. Ads door de goden
gezonden , verscheen Perseus nu wederom uit het vreemde land;
van het gevaar onderrigt, waarin zijne moeder en haar beschermer verkeerden, trad hij voor Polydectes en voor de rondom hem
in het kasteel verzamelde vrienden, sprak hen toornig aan en
veranderde hen, door den aanblik van den hun plotseling getoonden Medusakop, zonder eenige uitzondering, in steenen beelden.
Bit was evenwel de laatste maal, waarvan zich de held van dit
schrikkelijke waren, aismede van de andere hem door de nymphen geschonken wondermiddelen bediende , want zijne avontuurlijke reis was ge6indigd. Voetzolen, helm en buidel gaf hij
aan Hermes terug, die deze schatten wederom aan hunne eigenaressen terug bezorgde : het hoofd van Medusa daarentegen schonk
hij aan zijne genaderijke beschermster Athene , die het nu eens
op haar borstharnas, dan eens op haar schild bevestigd, in hare
krijgsondernemingen droeg. Daarop stelde hij den braven Dictys
tot koning over Seriphus aan, en stelde lijkspelen in om die ter
eere van den versteenden Polydectes te vieren. Bij zulk een feest
werd de noodlottige godspraak van Acrisius vervuld. De grijze
koning van Argos namelijk, die behoefte gevoelde om zich met
zijne kinderen te verzoenen, wier redding hem niet onbekend
gebleven was, had zijnen togt juist in dit oogenblik naar Seriphus gerigt , en was een der toeschouwers , die zich in deze kampspelen vermaakten. Eene werpschijf, door de hand van Perseus
geworpen , kaatste tegen eenig voorwerp zijdelings terug en veroorzaakte zijnen grootvader eene doodelijke wond. Volgens anderen bragt het noodlot zijne uitspraak op de volgende wijze in

Perseus.

531

vervulling. Perseus geraakte op de gedachte, toen hij zijnen
wraaktogt iii Seriphus volbragt had, om met zijne moeder en
gemalin aan Acrisius een bezoek te brengen , in Argos. De grootvader, nog altijd voor de godspraak bezorgd , nam bij de tijding
van de aankomst zijns kleinzoons heirnelijk de vlugt, en wendde
zijne schreden naar Thessalie. Bedroefd over zijne verwijdering,
volgden hem zijne kleinkinderen na , met het doel om hem door
hunne liefde van de ijdelheid zijner vrees te overtuigen. TerwijI
zij overal zijn verblijf zochten op te sporen, kwamen zij aan het
hof van koning Teutamrdus van Larissa, die ter eere van zijnen
juist overleden vader lijkspelen liet vieren. Aan dit feest nam
toen ook Perseus deel , en bier was het, dat zijne werpschijf bij
ongeluk een der toeschouvvers, dien hij niet kende, hevig aan
den voet, of aan het hoofd trof. Gelijk bleek , was de doodelijk
gewonde zijn eigen grootvader Acrisius, die bij den koning van
Larissa eene gastvrije ontvangst gevonden had. Zoo ook de beide
opgaven, waarvan de laatste meer overeenkomstig is met het argwanende karakter van den argivischen koning, in de bijzonderheden met elkander in strijd zijn, komen zij toch daarin overeen,
dat een ongelukkige worp met den discus den kleinzoon tot moor denaar van zijnen grootvader maakte, en hem daardoor nood zaakte om Argos voor altijd te verlaten. Hij wendde zich naar
Tirynth, tot zijnen neef Megapenthes, een zoon van zijnen oudoom Proetus; hier verwisselde hij met dezen het grootvaderlijke
erfrijk tegen den schepter van Tirynth, en legde gedurende
zijne heerschappij den grondslag van de steden Myanae en A/y(1-6a; hij voerde ook, volgens de mythe, eenen bloedigen oorlog
met Bacchus waarin deze nieuwe god zijn doel, om zijne eeredienst in Argolis te verbreiden, niet alleen niet bereikte, maar
zijne poging met den dood moest boeten. Het huwelijk van Perseus met Andromeda was over het geheel gelukkig en met kinderen gezegend. Behalve de eerstgeborene Perses, die reeds in.
Aethiopie het daglicht aanschouwde en bij den schoonvader Cepheus achtergelaten werd, ontsproten nit bet koninklijke huis
van Tyrinth eene dochter en vijf zonen, waaronder voornamelijk
bekend zijn de stamvaders Alcmene, Hercules en Eurystheus,
wier geschiedenis onder Hercules opgegeven wordt. Latere
mythen ontrukken Danae, de door Zeus beminde stammoeder des
geslacbts, naar het liefelijke Italic, alwaar zij, met den naderband vergoden koning Pilumnus gehuwd, eenen noon, Daunus
34*
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genaamd, gebaard zoude hebben, van wien verscheidene overoude latijnsche halfgoden hunne afkomst afleidden. Evenzoo beschouwclen naderhand de Egyptenaren en Perzen den godentelg
Perseus als hunnen oorspronkelijken stamvader. In Griekenland
en elders vvijdde men den hoogberoemden zoon van Danae , nadat
hij gestorven was , geheele steden en tempels onder goddelijke
aanbidding. Ook verplaatste men hem met Andromeda onder de
sterren; hij staat met zijne gemalin midden in den melkweg als
krijgsman, in de eerie hand het heldenzwaard zwaaijende, en in
de andere het Medusahoofd houdende.
Phaedra (grieksch), de beruchte gemalin van Theseus, eene
dochter van Minos en Pasiphed en de zuster van Ariadne. Z.
Hippolytus en Theseus.
Phaethon (grieksch), een zoon van den zonnegod Helios
en de oceanide Clymene, wins gestrafte hoogmoed door Ovidius
treffend geschilderd wordt. De eergierige godentelg werd namelijk eons zwaar beleedigd ; een der vrienden zijner jeugd , Epaphus genaamd , de zoon van Zeus (Jupiter) en de gehoornde Jo,
waagde het overluid te beweren , dat Clymene alleen uit ijdelheid
haren zoon wijs had gemaakt, dat hij zijn leven aan den zonnegod
te danken had. Om den twijfel omtrent de echtheid zijner geboorte op te lossen , snelde de gekrenkte zoon naar zijne moeder
en bad haar onder tranen om hem de waarheid te bekennen;
Clymene zwoer, dat Helios werkelijk zijn vader was. Niet tevreden met doze verzekering, begaf zich Phaethon naar het zonnepaleis aan den oostelijken rand der door den oceaan omspoelde
aardschijf, en wist den god door zijne klagten en vleijerijen zoo
zeer te bewegen, dat doze eenen plegtigen eed bij den Styx zwoer,
van zijnen zoon alles onvoorwaardelijk te zullen toestaan , wat
doze van hem zou begeeren. Tot grooten schrik des vaders verlangde daarop de jongeling niets minder, dan dat hij hem voor
eenen dag alleen het bestuur van den zonnewagen zoude toestaan !
In den beginne beproefde Helios, deels door spottende tegenwerpingen , deels door ernstige schilderingen van het vreeselijke
waagstuk, waarbij hij zijn leven onbezonnen op het spel zoude
zetten , zijnen zoon over te haren, om van zijnen vermetelen
wensch of to zien ; alles was echter vruchteloos. De zoon, die
zijne goddelijke afkomst door eene buitengewone daad aan de
geheele wereld Wilde toonen, liet zich door de schildering der
gevaren, die hij loopen zoude, niet afschrikken en drong op de
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vervulling der bezworen belofte aan , zoo dat de god eindelijk
met den grootsten weerzin moest inwilligen ; want den heiligen
eed kon hij niet verbreken, omdat de goden, wanneer zij bij den
Styx zwoeren, dien eed, op verbeurte van al hunne hemelsche
regten niet mogten schenden. Den zonnegod bleef nu niets anders overig , dan zijnen zoon goeden raad te geven; hij duidde
hem ten naauwkeurigste de halfcirkelvormige luchtbaan uit, die
onder het koperen hemelgewelf gelegen was, en welke hij moest
volgen ; hij wees hem de rniddelen aan , om de dreigende gevaren van zich af te wenden, en gaf hem inlichting over de wijze,
waarop hij de vier vurige rossen behandelen moest (Z. H elio s).
Daarna gaf hij sidderend en met bezorgdheid de tengels in de
jeugdige handen over, en Phaethon steeg uit de poorten van het
oostelijk zonnepaleis moedig naar den aether op. Maar al te
spoedig zou de hem naoogende varier zijne bezorgdheid bevestigd
zien. Toen de plaatsvervanger van den zonnegod een eind wegs
was voortgereden, deed hem de ontzettende hoogte der baan ,
then hij in de onmetelijke diepte nederzag, duizelig werden; de
vuurspuwende rossen, die spoedig gewaar werden, dat niet de
magtige vuist van hunnen heer, maar slechts de zwakke hand van
eenen nog niet volwassen knaap hen bestuurde, weken van de
voorgeschreven steife hemelbaan af, en wendden zich zijwaarts in
de rigting der noordelijke en hyperboreische volksstammen.
Dezen , door de ongewone , plotselinge, verschroeijende hitte gekweld, die boven hunne hoofden gloeide , doken in de koele wateren der zeeen, meeren en rivieren, terwijl de bewoners van
het zuiden door eene doodelijke koude verstijfden. Vervolgens
dwaalde het ongehoorzame gespan ter linkerzijde af, en daar zich
nu bij de duizeling van Phaethon ook nog de schrik voor de boven zijn hoofd zwevende monsters van den dierenriem , de kreeft
en den schorpioen, voegde, poogde hij de paarden digter langs
den aardbodem heen te sturen. Dit gelukte hem wel is waar,
maar had ook de verschrikkelijkste gevolgen. Alles geraakte
onder hem in vlammen , de bossehen van geheele landstreken
vlogen in brand, de dampende zeeen en al de waterers van binnen-Afrika droogden uit, de bronnen verdwenen , de menschen
stierven van dorst, de met rook omhulde aarde barstte vaneen
en de zonnestralen verlichtten zelfs voor eene korte poos den anders stikdonkeren Tartdrus. Vruchteloos poogde de uitgeputte
jongeling zijne snuivende rossen weder op het regte spoor te lei-
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den ; zij gehoorzaamden niet meer aan zijne zwakke handers, en
wanhopend liet hij de tot nets dienende teugels glippen. Toen
verhief Cybele, de aardgodin , eene klagende stem tot den vader
der goden , en nu wierp Zeus uit den hoogen hemel eenen blik
op den verschrikkelijken brand , die de geheele aarde dreigde
te verteren; niet zoo dra ontwaarde hij de aan zich zelven overgelaten rossen, en de onbeschrijfelijke verwoesting, die reeds
door den brand veroorzaakt was , of hij begon te vreezen , dat
de vlammen eindelijk ook den Olympus en de woningen der goden zouden aangrijpen. Daarop greep hij toornig naar den blik
sem, en slingerde den vermetele nit zijnen waren. Uit de hoogte
nedergestort, viel Phaethon in de rivier Eridhnus of Padus (Po)
in Opper-Italie neder, en vond , reeds een half v erbrand lijk,
in de kokende golven zijn graf. De rossen van den zonnegod
rukten zich los, en verstrooiden zich in wilde vlugt, naar alle
zijden. Thus eerst lieten zich al de onheilen, door den rampzalige veroorzaakt, in hare uitgestrektheid overzien. De Aethiopiers
en Indiers waren door de verschroeijende hitte zwartgezengd, de
rijken van Lybie eene groote woestijn geworden, de rivieren
de Ganges, Tanals (Don), Xanthus , Nijl, Tiber, de Rijn, de
RhodNnus (Rhone) en de Tajus (Taag) waren geheel van haar
water beroofd en de gebergte-kammen van den Caucasus, Taurus, Tmolus , Ida, Haemus, Helicon, Athos en Aetna verspreidden door hemelhooge vlammen een schitterend licht over de
aarde, en vervingen daardoor de afgebroken verlichting der wereld. En dit was voor dit oogenblik van een onwaardeerbaar
nut, want anders zou er allerwegen stikdonkere duisternis geheerscht hebben, daar Helios, deels nit droefheid over het verlies
van zijnen zoon , deels door toorn, omdat Jupiter hem gedood
had, volstandig weigerde om zijn dagelijksch ambt weder op to
vatten. Slechts na langdurige smeekingen liet de ontroostbare
vader zich overhalen , om zijne rossen weder op to vangen , en
hen weder in het oude gareel to spannen. Clymene, de ongelukkige moeder van Phaeton, werd krankzinnig van droefheid;
zijne zeven zusters, met den gemeenschappelijken naam P h a eth ontiad en of Heliad en, gingen het lijk haars broeders in
het bed van den Eridaan opzoeken. Nadat zij dit gevonden en
begraven hadden, klaagden en weenden zij zoo lang bij zijnen
grafheuvel, tot dat zij door de goden nit medelijden in zwarte
populieren veranderd werden , die evenwel ook nu nog voort-
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weenden en tranen vergoten, welke stollen en het alom beroemde , in noordelijk Europa ontdekte barnsteen (electron) voort bragten. Een vriend van den omgekomen ongelukkigen jongeling eindelijk , Cycnus genaamd, stierf van droefheid, en werd
ster vend door Apollo in eenen watervogel veranderd, die naar
hem de zwaan (Cycnus) heet.
Phaon (grieksch), een man van het eiland Lesbos, die gewoon was, de armen kosteloos naar het vaste land over te voeren. Ook de godin Venus (Aphrodite) , die de gedaante eener
hulpelooze oude vrouw aangenomen had, bewees hij deze dienst;
om hem voor zijne hulpvaardigheid te beloonen , verjongde zij
hem en schonk hem sulk eene uitstekende schoonheid, dat hij
elk vrouwenhart in verrukking bragt. De mythe meldt , dat
Sappho, zijne landgenoot, in liefde voor hem ontvlamde, en toen
zij die onbeantwoord zag, zich uit verdriet over zijne gevoelloosheid van eene rots van het eiland Leucadia in zee stortte.
Phantasus (grieksch), z. Hypnos.
Phegous (grieksch), z. Al cm aeon.
Phelo (chineesch), een chineesch beroemd man, die bet zout
ontdekte, maar zijn ondankbaar vaderland verliet, omdat zijne
verdienste niet genoegzaam erkend werd. Toen zijne landgenooten later hun onregt inzagen, verklaarden zij hem voor een
goddelijk wezen en A ijdden hem een feest, dat des zomers gevierd wordt, en waarbij zij overal vlijtig naar den verstootene
zoeken. Lucht, water en aarde worden onderzocht, maar altijd
vruchteloos ; men vindt hem helaas eerst, als de wereld ondergaat , van welke gebeurtenis zijne verschijning eene voorbode is.
Phemonbe (grieksch), de eerste priesteres (Pythias) van
Apollo te Delphi, eene dochter van dezen god en de uitvindster
van den hexameter, eene versmaat, waarin de eerste orakels
gegeveu werden.
Pheres (grieksch) , een Aeolide , soon van Cretheus. Z.
Admetus.
Philammon (grieksch) , de uitvinder van den dans , een
noon van Apollo en ChiOne, eene vrouw, die zich beroemde
schooner dan Diana te zijn, en daarom door de pijlen dozer godin gedood werd. Philammon was to gelijk een beroemd thracisch
zanger,, en de insteller der lernaelsche mysteries. Hij viol in
eenen strijd tegen de Phlegyers , toen hij de Delphiers tegen hen
te hulp was gekomen. Zijne NMI). waren Eumolpus en Thamyris.
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Philemon en Bau cis (grieksch), een beroemd phrygisch
echtpaar,, welks eenvoudige en regtschapen wandel door de bijzondere gunst des hemels eenen spreekwoordelijken roem verworven heeft. In den grijzen voortijd gebeurde het namelijk ,
dat Jupiter en 11/f ercurius op een hunner bezoeken op de aarde ,
dat ditmaal ten doel had, om het gedrag en karakter der menschen te leeren kennen, ook in Phrygie kwamen. De avond daalde,
waarom zij in de gestalte van vermoeide pelgrims een nachtverblijf zochten ; maar overal vonden zij de poorten der paleizen en
de deuren der rijken gesloten. Eindelijk klopten zij aan de kleine,
slechts met riet en stroo gedekte hut, waarin Philemon en Baucis
woonden. De brave oude lieden namen de vermoeide vreemdelingen vriendelijk op, en bragten spijs en drank, zoo veel de arme
wooing opleverde, om hen gastvrij te onthalen, zonder te vermoeden , dat de hoogste god bij hen binnengekeerd was. Toen zij
evenwel gedurende den eenvoudigen maaltijd bemerkten , dat de
houten beker zich altijd weder van zelf met wijn vulde, vermoedden zij de waarheid , vielen den hemelbewoners eerbiedig te voet,
en baden um vergiffenis voor het geringe onthaal , dat zij hun
slechts konden aanbieden. Terstond daarop ijlde ook de ijverige
Baucis, om het beste dat zij nog bezat , hare eenige gans, te halen,
en haar voor de zeldzame gasten te slagten. Zij kon echter bet
vreesachtige dier niet magtig wordeu , en eindelijk vlugtte bet
onder de bescherming van de goddelijke vreemdelingen , die
thans geene andere bewijzen van hunne welgemeende gastvrijheid meer behoefden, zich aan de beide oude lieden kenbaar
maakten, en hen naar eenen naburigen berg voerden. Toen de
beide vriendelijke ouden van den top dezes bergs eenen blik op
het dorp sloegen, waarbij hunne hut stond, zagen zij tot hunnen
grooten schnk , dat een geweldige waterv]oed de geheele streek
overstroomd, en alle woningen met hare ongastvrije bewoners
in de golven verzwolgen had ; hunne hut alleen was bewaard gebleven , maar veranderde zich voor hunne verbaasde oogen in
eenen prachtigen, door zuilen geschraagden en met goud overdekten tempel Zeus (Jupiter) verklaarde hun nu, dat hij alzoo
de boozen gestraft , maar ook de goeden beloond had, en stond
hun beiden toe hem een verzoek te doer, dat hij hun inwilligen
zoude. Het vrome paar verzocht daarop alleenlijk om de gunst
om dienaars in den tempel te mogen zijn en wanneer de tijd gekomen was, beiden te gelijk te sterven. Deze bescheiden bede
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werd oogenblikkelijk toegestaan. Toen nu eenmaal Baucis en
Philemon , onder den last der jaren gebukt, voor de poort van
hunnen tempel stonden , gevoelden zij zich plotseling verstijfd ,
hunne voeten wortelden in den grond vast , een bast groeide om
hen heen, en Philemon werd in eenen eik en Baucis in eenen lindeboom veranderd. Eerst langzamerhand bemerkten zij hunne
herschepping , en namen, zoo lang zij elkander zien konden, het
teederste afscheid van elkander.
Philoctetes (grieksch) , de zoon van den Aeolide Poeas
en van Demonassa, koning van Meliboea in Thessalie, en een
voortreffelijk boogschutter, die den boog en de pijlen van Hercules geerfd had. Toen namelijk de laatste, gefolterd door de
vreeselijkste smarten, zich op den berg Oeta had laten dragen
en den door zijnen zoon Hyllus opgerigten brandstapel had bestegen , wilde niemand dan de jeugdige zoon van Poeas, die toevallig tegenwoordig was, den brand in het hoot steken en voor
deze dienst kreeg hij van den stervenden halfgod deze wapenen
ten geschenke. Volgens een ander verhaal evenwel, dat , wan-neer men den tijd in aanmerking neemt, groote waarschijnlijkheid voor zich heeft, was het Poeas zelf, wien dit geluk op den
Oeta ten deel viel ; van den vader zou daarop pijlkoker en boog
bij de volgende gelegenheid op den zoon overgegaan zijn. Philoctetes zag zich genoodzaakt , om aan den grooten griekschen
veldtogt tegen Troje deel te nemen ; hij had tot de minnaars der
schoone Helena behoord, en zich insgelijks door eenen plegtigen
eed verbonden , om den toekomstigen gemaal in zijne regten te
beschermen. Daarom moest hij zijne help verleenen , om de door
Paris geroofde Helena gewapenderhand terug te bekomen en de
vloot onder den koning Agamemnon met zijne schepen versterken. Onderweg echter,, toen het leger aan het kleine eiland
Chryse aangeland was, om den goden aldaar een plegtig offer te
brengen, trof hem een groot ongeluk. Alleen Philoctetes kende
het beroemde altaar, waarop reeds de Argonauten, zoo wel als
Hercules, door hunne offeranden op hunne gelukkige krijgstogten de gunst der goden voor zich gewonnen hadden, en waar
men thans, getrouw aan deze voorbeelden , ook den zegen des hemels op den regtmatigen wraaktogt wenschte of te smeeken. Hij
ging alzoo vooruit om de plaats te toonen, maar daar sprong
plotseling een adder, die zich bij het altaar in het kreupelhout
verscholen had en het altaar bewaakte, te voorschijn, en stak den
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wegwijzer in den voet. Volgens andere opgaven kwetste hij zich
met een zijner eigene pijlen, die toevallig uit den koker viel, toen
hij de eene of andere bezigheid verrigtte, en , gelijk wij weten,
waren de van Hercules geerfde pijlen met het bloed der Hydra
van Lerna vergiftigd. lea het volbrengen van het offer zeilden
de Grieken verder naar Azie, maar de diepe voetwonde van Philoctetes was ongeneeslijk en verwekte zulk eenen pestaardigen
reuk, dat niemand het in zijne nabijheid kon uithouden; daarenboven brak de held in zijne aanvallen van koorts nu en dan in
een onverdragelijk gejammer nit. Daarom besloten de grieksche
vorsten om den hun hinderlijken medgezel , van wien zij bovendien geen nut meer in den aanstaanden strijd konden hopen, aan
zijn lot over te laten ; zoo dra zij het eiland Lemnos bereikt hadden , legden zij den ongelukkige, terwijl hij in eenen diepen slaap
eene kortstondige verpoozing van zijne smarten gevonden had,
op eene woeste plaats van de kust neder,, voerden zijne zeven
schepen met zich en zeilden verder. Dit alles was op raad van
den listigen Odysseus (Ulysses) geschied. Verschrikkelijk was
het ontwaken van Philoctetes op deze woeste, onbewoonde kust ;
te vergeefs klaagde hij zijn leed aan de goden, vruchteloos braakte
hij de vreeselijkste vloeken nit op zijne trouwelooze wapengezellen , die hem zoo schandelijk in den nood verlaten hadden , te
vergeefs verzocht hij de vreemde zeevaarders , die nu en dan aan
deze kust landden, hem van het eiland te verlossen , of aan zijnen
vader Poeas de tijding over te brengen , op dat deze zijnen ongelukkigen zoon zoo kunnen redden : hij
sleepte zijn ongelukkig ziekelijk leven,
op eenen staf voortstrompelende en
I
dikwijls met den hongerdood worsteti
lende , eene reeks van jaren in deze
wildernis voort. Onder vele dramatische dichters , wier werken zijn verloren gegaan , schildert Sophocles in een
zijner ons overgebleven treurspelen.
bPhiloctetes" de onuitsprekelijke el- r-lende van den held, zoo wel als zijne
latere bevrijding. Want eindelijk sloeg het nur zijner verlossing. De gevangen ziener Helenus, een zoon van Pri6mus, had
voor Troje den strijdenden Grieken voorspeld, dat de stad nooit
zou kunnen gewonnen worden , dan alleen op Ririe voorwaarden;
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vooreerst, dat men het in Elis begraven gebeente van den vergoden Pelops, ten tweede den op het eiland Scyros levenden zoon van
den ondertusschen gev alien Achilles, Neoptolemus of Pyrrhus genaamd, en ten derde den aan zijn lot overgelaten Philoctetes met
zijne onfeilbare wapenen van Hercules van het eiland Lemnos
naar de belegerde stall overbrengen zoude. Uit deze nitspraak van
den ziener bleek te gelijk de reden, waarom den zoon van Poeas een
dergelijk ongeluk getroffen had; er was lang te voren door het
noodlot bepaald, dat het beleg van Troje tien jaren Buren zoude.
Zoo nn de held gelijktijdig met de overige legerhoofden voor de
belegerde muren verschenen was , zou de zegepraal door diens
onfeilbare schoten in veel korteren tijd beslist geworden zijn.
Daarom hield hem, door middel van zijnen gewonden voet, de
magi der onsterfelijken tot zoo lang terug , dat de gemelde tijdruimte haar einde bereikt had. Nadat men daarom de beide eerste voorwaarden van de uitspraak des zieners vervuld , de wonderdadige overblijfselen van genoemden ouden held en den
jeugdigen zoon van Achilles naar het grieksche leger gehaald
had, haastte men zich om den zoo lang veronachtzaamden wapengenoot , zonder wiens bijstand alle bloedvergieten tot hiertoe
vruchteloos geweest was, naar het slagveld te voeren. Odysseus
en Neoptolemus (volgens anderen Diomedes), reisden op last
van den legervoerder Agamemnon en zijnen broeder naar Lemnos, om eene verzoening met den diep beleedigde verlatene te
beproeven. Dit was eene hoogst onaangename zaak; de verbitterde bezitter der onmisbare wapenen van Hercules wilde er niets
van hooren, om nu nog naar Troje te trekken, en weigerde standvastig alle deelneming aan het beleg; — tot dat eindelijk Hercules van den hoogen Olympus nederdaalde, en door zijne toespraak het bittere wraakgevoel wist to bedaren, dat in de burst
van Philoctetes gloeide. De verheerlijkte heros beloofde hem to
gelijker tijd de genezing van zijne wonde , en vervolgens room,
zegepraal en buit. Alles geschiedde, gelijk Hercules en de ziener to voren verkondigd hadden. In het tiende jaar kwam de
zoon van Poeas voor de belegerde vesting aan ; Aesculap7us of
lliachaon, de met goddelijke wetenschap verrijkte geneesheeren
van het grieksche leger, dompelde horn in diepen slaap , speed
toen de nude wand nit, zonder dat hij zulks bemerkte, en verbond den voet met geurige geneeskruiden , zoo dat de lijder weldra van zijne ontzettende pijn ontslagen werd. Volkomen her-
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steld, schoot hij met eenen pijl uit den wonderbaren boog den
roover van Helena, Paris, neder, en nadat de bewerker van
zoo veel onheil voor zijne schandelijke daad geboet had, bood
Troje niet lang wederstand en viel voor de dappere belegeraars.
De Grieken keerden met roem gekroond huisvvaarts, en onder
hen ook Philoctetes. Het noodlot vergunde hem evenwel niet in
zijn vaderland bij het Oeta-gebergte te sterven. Hetzij hij door
een oproer uit zijn vaderland verdreven werd , of dat een storm
hem bij zijnen terugkeer naar Italie dreef, genoeg is het, dat hij
in het benedengedeelte van laatstgenoemd land een paar yolkplantingen stichtte ; alwaar rustte hij van al zijne vermoeijenissen en rampen uit, bouwde Apollo eenen tempel en wijdde aan
dezen god den onoverwinnelijken boog. Eindelijk viel hij gedurende eenen oorlog, die tusschen de oudere en nieuwere kolonisten was uitgebroken.
Philomele (grieksch), de nachtegaal. Z. Procne en verg.
AZdon.
PhilSTra (grieksch), z. Chi r o n.
Phineus (grieksch), koning van Salmydessus in Thracie,
een zoon van AgZnor, koning van Phoenicie. Even als Cadmus en
zijne andere broeders door zijnen vader uitgezonden , om zijne
geschaakte zuster Europa op te zoeken, zette hij zich in Thracie
neder, alwaar CleopItra, eene dochter van den windgod Boreas,
zijne gemalin werd. Zijne gale stied ondertusschen , hem twee
zonen nalatende, Plexippus en Pandion genaamd, die van hunnen vader eene boosaardige vrouw,, Idaea, eene dochter van.
Darddnus, koning der Scyten, tot stiefmoeder verkregen. Daardoor werd het vorstelijke huis in tallooze rampen gestort. Op
de aanhoudende lasteringen van Idaea, die voorgaf, dat hare
stiefkinderen haar geweld wilden aandoen en hare eer schenden,
liet Phineus op de wreedaardigste wijze zijnen beiden zonen de
oogen uitsteken ; andere verhalen voegen er bij , dat hij hen bovendien op ongehoorde wijze martelde , daar hij gebood hen ten
halven lijve in de aarde te begraven, en hun het bovenlijf ouophoudelijk met roeden liet geeselen. Boreas, zijn schoonvader,
wreekte deze barbaarschheid daardoor,, dat hij den koning insgelijks van het gezigt beroofde ; de goden echter waren met deze
straf niet tevreden ; zij zonden aan den boosdoener de afgrijselijkeHarpyien,die de hem voorgezette spijzen deels van den mond
egrukten en verslonden , deels dat gene, wat zij zelven niet
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verderen konden , dermate met vuil en drek bezoedelden, dat het
onbruikbaar werd. Reeds was de blinde, die zich van de monsters niet ontslaan kon, trapswijze tot op een geraamte vermagerd en liep hij gevaar den hongerdood te sterven, toen de mar
Colchis stevenende Argonauten op de kust des lands aanlandden.
Phineus, die door Apollo voor het verlies van zijn gezigt met
de gave der voorspelling schadeloos gesteld was, ontving hen
met groote gastvrijheid en beloofde hun allerlei nuttige wenken
voor hunnen verderen togt, indien zij hem van zijne kwalen bevrijdden. De stoute reizigers erbarmden zich over den ongelukkige , die thans zijne misdaad geheel had ingezien. De helden
Calais en Zetes, twee zouen van Boreas, waren bet moest geschikt om die vrouwelijke monsters, de Harpyien, te verdrij
yen, want zij hadden vleugels als dezen , en verjaagden daarom
de vraatzuchtige pijnigsters niet alleen uit bet huis en het rijk
des konings, maar vervolgden hen ook een eind wegs over de
Jonische zee, tot dat zij aan een paar eilanden kwamen , waar
men hun aanried terug te keeren. Daarop gaven zij hunnen
neven , des konings zonen , gezigt en gezondheid weder; de goddelooze stiefmoeder Idaea daarentegen werd aan haren eigen vader Dardanus uitgeleverd en door hem ter dood veroordeeld.
Toen de Argonauten weder vertrokken , waarschuwde hun de
dankbare Phineus voor de Symplegaden , die beide onophoudelijk
bewegende rotsen, Welke als poorten den toegang der Zwarte zee
afsloten , en tusschen Welke de Argo, het vaartuig der reizigers,
moest doorgaan , om door gemelde zee naar Colchis te geraken :
hij ried hun aan, eene duif vooruit te laten vliegen , die hun den
weg zou aanwijzen , welken het schip door deze engte nemen
moest. Z. Argonauten.
Phlegeton (grieksch), z. T a r t a r us.
Phlegyas (grieksch), z. Tar t'Ar us.
Phoebe (grieksch), eene Titanin, z. LatO n a.
Phoebus (grieksch), z. Apollo.
Phoenix (grieksch-egypt.), het zinnebeeld der eeuwiqheid, een heilige wondervogel bij de oude Egyptenaren, die om trent de grootte en de gestalte van den adelaar bezat, en deels
gouden, deels roode vederen droeg Men verhaalt van hem, dat
hij in zekere tijdruimten , wanneer zijn dood naderde, zich een
groot nest van myrrhe , kaneel en andere welriekende specerijen
vervaardigde, dit met zijne vleugels in brand sloeg, en zoo zich
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zelven verbrandde. Op den derden dag ontstond er, volgens
eenigen, uit zijne asch een worm, die zich onder de verwarmende
zonnestralen weldra tot eenen nieuwen phoenix ontwikkelde ;
volgens anderen stond hij onmiddellijk nit zijne asch weder als
verjongd wezen op, om na vijf honderd jaar dezelfde handelwijs
te herhalen. Het vaderland van dat fabelachtig wezen zou Arable of Ladle zijn; van daar komt hij naar eene andere mythe
slechts om de vijf honderd jaren naar Egypte , telkenmale wanneer zijn vader gestorven is, die door hem te Heliopolis, in den
tempel der zon begraven wordt ; hij draagt zijnen vader in een
hol eivormig omhulsel , in plaats van eene kist. Men vermoedt,
dat de oude Egyptenaren zich niets anders, dan een tijdvak van
verscheidene eeuwen onder het zinnebeeld van den phoenix voorstelden , waaraan men naderhand de bovenstaande voorstelling
van verjonging en eeuwigheid verbonden heeft. Daarenboven
voeren twee mannen dezen naam; de een, een zoon van den
phoenicischen koning Agenor, uitgezonden met zijne broeders om
de door Jupiter geschaakte Europa te zoeken, maar die in Afrika
bleef wonen en aan de Puniers hunnen naam gaf; de andere,
een vriend van Pe/eus,vergezelde diens zoon Achilles naar Troje.
Phorcyden of Phorcid en (grieksch), z. Graeen.
Phoroys, ook Phor e o s (grieksch) , de vader der Phorcyden of Graan en hare zusters , de Gorgdnen, als ook van den
draak, die den tuin der Hesperiden bewaakte, was een zoon van
Pontus (zee) en Gaea (aarde), en gehuwd met zijne zuster Ceto,
de moeder der genoemde monsters. Eenige mythen maken dezen
grijzen zeegod ook tot vader van de nymph Thodsa, die de moeder van den Cycloop Polyphemus werd, alsmede van het afschuwelijk zeemonster Scylla en andere zeegedrogten, waaraan de
zeereizigers hunnen terugkeer nit vreemde landen verhaalden.
Phoroneus (grieksch) , een zoon van den riviergod atchus en de Oceanide Melia , de broeder van de gehoornde Id,
ontrukte zijn rijk, den geheelen Peloponnesus, aan den staat van
barbaarschheid, waarin de bewoiiers leefden. Gedurende zijne
zestigjarige regering gaf hij wijze wetten, vereenigde de menschen, die als Wilde dieren zich in holen en wooden ophielden ,
in vaste gemeenschappelijke woonplaatsen, leerde bun het gebruik
van het vuur kenneia , en voerde de eeredienst van Hera (Juno)
in. Hij zou omtrent achttien eeuwen vddr onze tijdrekening
geleefd hebben, zoo dat to zijnen tijde de groote ogygische zond
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vloed voorviel. Hij was gehawd met de nymph Laodice, en had
bij haar de kinderen Apis en NiOhe. Van de ]aatste verhaalt
de mythe , dat zij de eerste sterveling was, aan welke Jupiter
zijne gunst sehonk; zij werd door hem moeder van de koningen
Argus en Pelasguii.
Phosphorus (grieksch), z. L uc if e r (romeinsch).
Phrixus (grieksch), een soon van den Aeolide AthArnus ,
koning in Boeotie, en der vroegtijdig gestorvene Nepltele, heeft
zijnen roem te danken aan den goddelijken ram, welks gouden
huid de Argonauten onder den naam van het gulden vlies naderhand veroverden. Zijne even beroemde zuster heette Helle.
Hoe en waarom hij uit het ouderlijke huis met zijne zuster vlugten moest is onder Athmas verhaald, alwaar te gelijk is opgemerkt , dat de overledene moeder hare beide onverzorgde kinderen door een zeer opmerkelijk wondermiddel aan de handen
hunner wreedaardige stiefmoeder wist te outtrekken. Zij zoud
hun heimelijk uit den hemel eenen ram toe, wiens oorsprong en
wonderlijke begaafdheden aldus opgegeven worden. De thracier
Bisaltes, een zoon van den zonnegod Helios en der aarde (Gaea),
had eene dochter, Theophane genaamd, welke zulk eene volmaakte schoonheid bezat, dat zelfs de zeegod Poseidon (Neptunus) voor haar in liefde ontvlamde en haar naar het eiland
Crinissa wegvoerde. De andere minnaars volgden ondertusschen het spoor der geroofde en zochten haar dus op; daarom
veranderde Poseidon alle bewoners van het eiland plotseling in
dieren, de bekoorlijke Theophane in een schaap en zich zelven
in eenen ram. De vrucht dezer zonderlinge vereeniging was
natuurlijk geen wezen van menschelijke gedaante , maar een
ram, die den naam van zijne huid Chrysomallus, of den goudwollige verkreeg. Dit schepsel had te gelijk de eigenschap , dat
het vliegen en zwemmen kon en bezat zelfs de bekwaamheid van
te spreken. Om hare het grootste gevaar loopende kinderen uit
den hood te redden, vraagde Nephele dezen ram aan Neptunus
ten geschenke. In den nacht plaatste zich Phrixus met zijne
zuster op den rug van het edele dier, en ontvlugtte daarmede,
over rivieren en zeeen been zwevende, zijn vaderland. Toen zij
echter den Hellespont overzwommen, viel Belle, uit schrik voor
de onstuimige golven, van den ram, en verdronk in de zeeengte,
die naar haar den naam bekomen heeft; de duisternis belette den
broeder om zijne arme zuster te redden. Phrixus kwam echter
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welbehouden in het landsehap Colehis, aan het oosteinde der
Zwarte zee gelegen , aan, waarop de reddende ram den jongeling
gebood hem voor een offer aan de goden te slagten , de afgevilde huid aan den god Ares (Mars) te wijden , en dip in een
heilig woud aan de kust op te hangen. Hij gehoorzaamde en zag
zieh nu in het ver verwijderde land van alle vervolging bevrijd.
De aldaar regerende koning Adtes gaf zelfs zijne dochter ChaleiOpe aan zijnen vereerden gast ten huwelijk. Uit dezen eeht
ontsproten onderscheidene zonen, die naderhand alien Haar Griekenland vertrokken , om hunne aanspraken op huns vaders rijk
te doen gelden ; zij leven echter onderweg sehipbreuk en werden
door de Argonauten op een woest eiland der Zwarte zee aangetroffen , Coen zij, onder aanvoering van Jason, het beroemde
gulden vlies uit Colehis gehaald hadden. Het laatste was na den
dood van Phrixus in handen van den colehischen koning overgegaan, en onder bewaking van eenen vreeselijken draak geplaatst , die het in het digte en woeste woud met altijd wakende
oogen gadesloeg. Al wat daarop verder betrekking heeft, is
onder Argonauten verhaald.
Phtha of P h th a s (egyptisch), een overoud egyptisch goddelijk wezen , dat men voornamelijk in Memphis vereerde. Uit
het door Cneph voortgebragte wereldei zou deze god het allereerst voortgesproten zijn. De Grieken en Romeinen vergeleken
hem, missehien zonder voldoenden grond, met hunnen Hephaestos of Vulednus; want hij was meer een besehermer der wijsheid,
dan van de heerschappij en de priestersehap. Zijn dienst , die uit
Phoenicie afkomstig schijnt te zijn, werd later door die van Osiris op den achtergrond geschoven. Op oude gedenkteekenen
beeldt men hem gewoonlijk of als een dwerg met eenen krommen
staf gewapend, gewoonlijk in eene schuit varende, waarin hij met
naauw aan elkander gesloten voeten zit; somwijlen geeft men
hem den kop van eenen kever of eenen valk. Laatst genoemde dieren waren hem, benevens de leeuw en het sehaap , toegeheiligd,
even als het ei, omdat hij daaraan , zoo als de myth e zegt , het
leven te danken had. Gelijk onder Ca b it en vermeld is, verbond men Phtha menigmaal met deze zeven goddelijke wezens ,
waarin men de zeven planeten der ouden wii herkennen ; hij is
alsdan de achtste god en hun alter opperhoofd.
Phyllis (grieksch), de lieftallige dochter van den koning
Sithon van Thraeie, schonk den dapperen DentophOon, eenen
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soon van den beroemden Theseus, hare teederste genegenheid.
Zij zag den schoonen held , toen hij juist van de verwoesting van
Troje met roem gekroond naar huis trok, om zich weder aan het
hof zijns vaders te begeven. De gast liet hare liefde niet onbeantwoord , dock moest, voor haar te kunnen huwen , eerst naar zijne
vaderstad Athene reizen om zich van de heerschappij te v erzekeren
en zijne familiezaken te regelen. Hij scheidde van zijne braid met
de stellige verzekering, dat hij binnen den bepaalden tijd zou
terugkeeren. Maar viermaal verstreek de vast gestelde tijd, zooder dat de verloofde woord hield; te vergeefs spoedde zich Phyllis, door het vurigst verlangen gedreven , dagelijks negenmaal
naar de zeekust, en zag met wanhoop in het hart naar elke stip
aan den horizon, in de hoop, dat zii toch eindelijk het vaartuig
ontdekken zou, hetwelk haren bruidegom in hare armen terug
voeren moest. Eindelijk na jaren fang to leur gestelde hoop,
waande zich de maagd op trouwelooze wijze vergeten, en kwijnde
zij weg van droefheid, of sloeg in hare vertwijfeling de handen
aan haar eigen leven. De goden veranderden de stervende medelijdend in eenen boom, welks stam Demophoon treurig omarmde,
toen hij te laat voor de redding der geliefde aangekomen was;
maar toch gevoelde de in bout herschapene minnares nog de nabijheid van haren bruidegom, en zacht klagende bladeren ontsproten uit de slanke takken.
PiCUS (romeinsch), een voorspellende boschgod bij de oude
Latijnen, een zoon van Saturnus en vader van Faunus. Hij was
eerst een schoon jongeling en huwde met de nymph Canons, d.
i. de voorspellende. Op de jagt werd hij bemerkt door Circe, die
hem lief kreeg , en hem, toen hij hare liefde versmaadde, in den
vogel veranderde , die zijne naam draagt (p icus, specht). Deze
vogel was aan Mars gewijd, en gold bij de Oud–Italianen alge
meen voor eenen voorspellenden vogel, waarvan men zich tot vele
wigchelarijen bediende.
Pieriden (grieksch), z. Maze n.
Pikollos en Pikullos (oud-pruisisch) , z. Perkunos.
Pirithous (grieksch), z. These u s.
Plejdden (grieksch), de zeven aan den hemel geplaatste dochters van den titan Atlas en de Oceanide PleiOne, van welke laatste zij haren gemeenschappelijken j naarn ontleenden. Zij heeten:
Electra, Celaeno, Taygete, Halcyone, Maja, MerOpe en Sterope ,
en naar haren vader gezameiitlijk ook A tl an -Cid en. Behalve
35
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Merope, die de gemalin van den sterfelijken Sisyphus werd, genoten alien den voorrang door de goden bemind te worden, Electra, Maja en Taygete door Zeus (Jupiter), Celaeno en Haleyone
door Poseidon (Neptunus), en Sterope door Ares (Mars). Zij
trokken echter ook de oogen van den schoonen Orion tot zich ; de
reus vervolgde haar zeven jaren lang met hartstogtelijke onstuimigheid, waarop zich Zeus harer erbarmde en haar aan den hemel
plaatste, om haar voor den lastigen minnaar te beveiligen. Sedert
dien tijd vormen de zeven zusters het sterrebeeld, boven den
rug des stiers in den dierenriem, het welk door ons het zev e ng e s t e r n t e genoemd wordt. Bij de Romeinen droeg het den
naam van Lentegesternte (Vergiliae), en bij de Grieken Plejadengesternte, dat is, waarschijnlijk zeevaartgesternte, omdat de
scheepvaart in de eerste heeft van mei begon, wanneer het zevengesternte zich weder aau den hemel begon te vertoonen en
eindigde in het begin van november, wanneer het onderging.
Eene der sterren, die slechts voor zeer sterke oogen bij zeer heldere lucht zigtbaar is, werd voor Merope gehouden, die zich aan
de blikken zoekt te onttrekken , dewijl zij zich schaamt de eenige
onder de zusters geweest te zijn, die eenen sterveling tot minnaar
gehad heeft. Voor het overige schonk Pleione haren gemaal nog
een aantal andere dochters, de Hy ade n, die als regensterren insgelijks aan den hemel schitteren.
Pluto (grieksch Pluton), de zwartharige , ernstige en sombere god van het Schimmenrijk , anders ook Hades en HadOneus, door de Romeinen ook somtijds 0 rcus genoemd, was een
zoon van Saturnus (Kronos) en van Rhea, de broeder van Jupiter en Neptunus. Toen na de overwinning der Titans de wereld
onder de drie broeders verdeeld werd (Z. Jupiter) viel hem het
onderaardsche doodenrijk ten deel. Hij behoorde alzoo niet tot
de zoogenaamde twaalfgroote olympische goden, die in het licht
der zon leven. De CyclOpen, die hij uit hunne gevangenis hielp
bevrijden, toen hij den grooten strijd der nieuwe goden om de
heerschappij zou beginnen, betoonden zich jegens hem dankbaar
door het vervaardigen van eenen helm, die de eigenschap had van
elkeen , die zich daarmede bedekte , onzigtbaar to makers. Zijne
gemalin was Proserp)na (Persephone), eene docbter van Jupiter
en van Ceres (Demeter). Zij wordt afgebeeld als nevens hem op
eenen troon zittende, gelijk hiernevens. Van haar huweijk met
den onderaardschen god spreekt de bekende en op menigvuldige
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wijze versierde my the van den „roof van Proserpina," die onder
Ceres vermeld is. Pluto durfde niet hopen in de sombere gewelven van zijn uitgebreid rijk eene hem w aardige gemalin te vinden ;
daarom besloot hij die op
de bovenwereld te zoeken. Welke schoone zou
echter ooit hebben kunnen besluiten, om vrij willig aan zijne hand voor
eeuwig in deze nachtelijke
diepte of te dalen P Eenmaal zag hij nu de jeugdige Proserpina, en deze
eene blik was genoegzaam
om hem in de hevigste
liefde voor haar te doen ontbranden. Van haren vader w ist hij
de geheime toezegging to verkrijgen , dat zij zijne gemalin zou
worden; op hare toestemming en die harer moeder kon hij echter
geenszins hopen, en daarom bleef hem niets anders over dan zijne
toevlugt tot geweld te nemen. Tervvijl nu de bekoorlijke maagd
eens in het Ennadal van het eiland Sicilie bloemen plukte, reed
de god der schimmenwereld op eenen wagen , door vier zwarte
rossen getrokken, die hij met eenen gouden teugel bestuurde,
voorbij, ontvoerde de maagd uit het midden harer speelgenooten,
en nam haar merle naar zijn akelig rijk. Onbeschrijfelijk was
de smart en de verbittering der godin Ceres, toen zij hare innig
geliefde dochter miste ; na lang zoeken en na hare droefheid aan
Jupiter geklaagd to hebben, bewerkte zij ten minste zoo veel, dat
hare dochter haar gedurende de zomermaanden zou terug gegeven worden. Ja, zij zou zelfs geheel en al op de bovenwereld
terug gekeerd zijn, om zich bestendig in de stralen van het zonnelicht te verhengen , wanneer eon toeval dit niet belet hadde.
Zoo de maagd namelijk in het rijk der onderwereld niets genuttigd had, zouden de Parcen of schiligodinnen haar ligtelijk hebben toegestaan naar de oppervlakte der aarde terug to keeren ;
zij had echter, helaas ! zich laten verleiden om vOOr haar vertrek
van eenen zoogenaamden punischen appel te proeven , en daardoor was het, naar de beschikking van het nootlot, voor haar onii 5
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mogelijk, om haar aan de banden der onderwereld te ontrukken.
Zij bleef alzoo gemalin van Pluto, onder bepaling, dat zij twee
derde gedeelten des jaars bij hare moeder en den overigen tijd
in de onderwereld bij haren gemaal doorbrengen zoude. Yruchteloos waagden naderhand Theseus en Peirith sOus de stoute poging , om de geroofde maagd uit den Hades terug te halen, inderdaad met het doel, dat zij alsdan de gemalin van den laatst
genoemden held worden zoude. Op Theseus is echter gemeld,
hoe vruchteloos deze onderneming afliep, en door welke straf
beiden getroffen werden. Proserpina bleef naderhand haren gemaal steeds getrouw, toes het nootlot haar tot zijue gemalin gemaakt had ; zelfs le gde zij somwijlen hare liefde voor haren echtgenoot , die in den grootsten minnenijd kon overgaan, op vreeselijke wijze aan den dag; zoo veranderde zij eene latere rninnares van den schimmenkoning, Menthe genaamd, nit ijverzucht
in de krui zemuntplant. Zij had echter niet het geluk haren gemaal door kinderen te verheugen: haar huwelijk bleef onvruchtbaar. Wij zien hiernevens
het hoofd van de koningin der
schimmen,gelijk het op eene
_JAIN
racusische nrunt afgebeeld was:
want in Sicilie, hare geboorteplaats, van waar zij ook onto::..
roofd was , werd zij inzonderheld vereerd, te gelijk met hare
moeder Ceres, en bragt men
beiden in de Eleusinisehemysterien hulde toe. Z. C e r e s. —
)
Wat Pluto zelven betreft, zoo
lag zijn rijk even zoo hoop
boven den Tartarus, die met ijzeren poorten was afgesloten,
als de hemel zelf van de aarde verwijderd was. Zie de verdere beschrijving van dit onderaardsche rijk op Tartar us.
Hij was een somber, streng , magtig, maar ook zeer regtvaardig
vorst, en oordeelde alzoo met onkreukbare regtvaardigheid over
al de schimmen, die zich uit de hovenwereld voor zijnen troon
moesten plaatsen , en hem door Hermes (Mercurins) toegevoerd
en door Charon over den stroom der onderwereld gezet werden.
Door hem werden de goeden naar de plaats der belooning, het
Elysium, de boozen naar de afschuwelijke strafplaats den Tar-
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tarns verwezen. In dit regterlijk ambt werd hij door onderscheidene personen bijgestaan, die zich gedurende hunnen levensloop door hun braaf gedrag en hunne strenge regtvaardigheid dit
eerambt waardig gemaakt hadden ; het waren de beroemde koningen Minos, Rhadamanthus, Ae sacus. — De stervelingen betoonden hem, als een der magtigste goden, den hoogsten eerbied ;
zij vergeleken hem met den olynapisehen Zeus en noemden hem
den Zeus van het schimmenrijk. Wel liet hij zich niet door gebeden, tranen en vleijerijen tot andere besluiten bewegen , dan
die hij eenmaal genomen had; hij lachte nooit en legde steeds
een hard karakter am den dag ; maar desniettemin prees men
hem als een weldadig beschermend wezen, die in de eene hand
de sleutels der aarde droeg, en het jaar met vruchten zegende ,
alzoo uit de nachtelijke diepte alle rijkdom en overvloed zijnen
oorsprong heeft. Het ontbrak hem dan ook noch in Griekenland,
noch in Rome aan vele prachtige tempels, waarin hem in de
schaduw van den nacht stieren en geiten geofferd werden. Zijne
priesters hadden kransen van cypressen om het hoofd, want deze
boomen, alsmede de boxboom en de narcis waren aan hem gewijd. De kunst heeft er zich op toegelegd om hem naar bet voorbeeld zijner beide broeders voor to stellen , met dit onderscheid
evenwel, dat zijne haren langs en over zijn voorhoofd nedervallen, terwijl zij bij zijne broeders zich boven den schedel verheffen. Dit is dan ook de oorzaak, dat het gelaat van den onderaardschen vorst niet de heldere majesteit bezit, welke op het
gelaat van Zeus en Poseidon verspreid is. Het voorkomen van
Pluto verkrijgt daardoor het sombere en ernstige van den regter,, van wien elk geregtigheid , maar geene genade verwachten mag. Ook is hij meer gekleed dan zij ; in standbeelden en
busten ziet men hem met de tunica gekleed; in reliefs en schilderstukken, waarin de roof van Proserpina wordt voorgesteld,
is hij tot op de heupen naakt. Zijne gewone attributen zijn de
sleutel en de bond Cerberus, de driekoppige bewaker der hel.
Plutus (grieksch), de god des rijkdoms, een zoon van Ceres
(Demeter) en van haren landbouvvenden vriend Jasion. Hij was
eene blinde godheid, die men nu eens als eenen knaap met den
boom des overvloeds dan eens als kind voorstelde, dat door de goden
Fort-Una (de geluksgodin) op de armen gedragen werd. Somtijds
maakt men hem tot geleider der vindingrijke en nijvere Athene
Minerva). De mythe meldt, dat hij oorspronkelijk ziende ge-
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boren was; Zeus (Jupiter) had hem met blindheid geslagen,
omdat hij zich voorgenomen had, slechts de goede en edele menschen gelukkig te maken, die verdienden rijk te zijn. In zijn.
blijspel »Plutus" schildert Aristophlines de willekeur, waarmede
de god zijne gaven uitdeelt ; de vernuftige en schertsende Lucianus breidt doze schildering nog uit, door eon behoorlijk gezelschap bij hem te voegen, dat met zijn karakter als uitdeeler van
den rijkdom volkomen overeenstemt. Het zijn : de dwaasheid,
het bedrog en de trotschheid, alsmede de weekelijkheid, de ziekelijkheid en de schande
(romeinsch), de regengod. Z. J up iter, die aldus
bijgenaamd werd.
Podaga (slavisch), de god van het weder,, van Wien landbouw,, veeteelt , jagt en visscherij afhangen. Z. Pogoda.
Podalirius (grieksch), z. A e soul apius.
Poeas (grieksch), z. Philoctetes.
Pogoda (slavisch), met bet bijvoegsel dobra (goed), is de
god des IN eders en der lente.
Polias en P o 1 Hie ho s (grieksch), de stedenbeschermster.
Z. Minerva.
Pollear (indisch), de zoon van Schiva en Bhawani en broeder van Kartilceya. Hij is de god der familie en van het huiselijk 'even, en hoot in doze betrekking Ganesas ; als Pollear is
hij de god van den echt, en wordt als zoodanig in het zuidelijk
deel van Indie zeer vereerd. Z. Kar tike y a.
Pollux en Castor (grieksch), z. Dioscuren.
Po4bus (grieksch), de koning van Corinthe. Z. 0 e dip us.
Polydectes (grieksch), z. Perseus.
PolidOrus (grieksch) , z. C a d rn u s en H e c u b a.
Polyhymnia (grieksch), de »hymnenrijke" of »zangrijke," eene der negen M u z e n, en wel die des gezangs; zij komt
alzoo het meest overeen met bare zuster Euterpe, wier ambt de
lyrische dichtkunst en de toonkunst was. De werkkring der Muzen was ondertusschen Diet zoo vast bepaald, dat sommigen
harer lien niet met elkander nu en dan zouden verwisseld hebben ; zoo geldt Polyhymnia ook voor de Muze der welsprekendheid en der mimiek, ofschoon haar naam dit niet aanduidt. Zij
word even als hare zusters als eene gekleede jonge vrouw y ourgesteld, meestal den wijsvinger op den mond houdende, of eene
boekrol in de hand dragende; zij verschijnt steeds in peinzende
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bonding en als zees ernstig. Haar naam wordt tot P o ly mn i a
verkort.
Polynices (grieksch Polyneikes),
broeder van Eteocles en zoon van Oedipus
en Jocaste. Z. Adrastus en Oedipus.
Polyphemus (grieksch) , een der
Cyclopen van Sicilie, en wel de beroemdste. Z. Cyclopen en Ulysses (Odysseus).
Polytechnus (grieksch), z. Aedon.
Polyxena (grieksch) , de jongste
dochter van den trojaanschen koning Pridmus en Hecuba, door eene mythe, die
na den tijd van Homerus ontstaan is, met
de laatste lotgevallen van Achilles verbonden. Zij bezat namelijk zulk eene uitstekende schoonheid , dat zij dezen held
voor zich in de hevigste liefde deed ontvlammen , hij had haar gezien bij een nachtelijk bezoek, hetwelk hem Priamus in zijne tent, om het lijk van zijnen gesneuvelden en mishandelden soon Hector te lossen. De grijze
vader was op het denkbeeld gekomen , om haar mede te nemen ,
ten einde door hare tegenwoordigheid alleen den overwinnaar te
vermurwen, en niet zoo dra bemerkte hij den diepen indruk, dien
zij op het hart van Achilles gemaakt had, of hij bond schijnbaar
met alle opregtheid aan, om zijne dochter met den gevaarlijkste
zijner vijanden te doen huwen. Werkelijk melden eenigen , dat
Achilles onder deze voorwaarde den vrede tusschen de beide volken Wilde bemiddelen ; anderen miskennen in hunne vertellingen
het karakter van den edelen held zoo seer, van te durven beweren , dat hij zich zoo ver door zijne hartstogt liet medeslepen ,
van de zaak der Grieken om harentwil te willen verraden ,
om zich aan de zijde der Trojanen te scharen. Genoeg, de mythe
verhaalt verder,, dat Priamus den zoon van Peleus in eenen temper van Apollo lokte, onder voorwendsel , van hem aldaar de
schoone Polyxena tot gemalin te sullen overgeven. Daar de bruidegom op sulk eene heilige plaats geen verraad kon vermoeden ,
begaf hij zich ongewapend , door slechts weinige mannen vergezeld , naar de bepaalde plaats, maar tot zijn ongeluk. TerwijI
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hij door EfreiphObvs , eenen zoon van Priamus en Hecuba, met
bedriegelijke hartelijkheid als broeder omarmd werd, kwam Paris met eenen troep gewapenden uit eene hinderlaag te voorschijn , en wondde Achilles met eenen pijl in zijnen alleen kwetsbaren voet, waarop zijne medgezellen in weerwil van de dapperste tegenweer gezamentlijk omgebragt werden. Wat Polyxena
aangaat, zoo zeggen eenigen , dat zij den held evenzeer innig
beniinde, en zich zelve, uit droefheid over zijnen dood, op
zijnen grafhenv el den dood zou gegeven hebben; naar bet meest
verspreide gevoelen echter kwam de schim van den verraderlijk omgebragten goddelijken held na de verovering van Troje
uit de onderwereld terug, mu van de Grieken, en voornamelijk
van zijnen zoon Pyrrhus of Neoptofemus te eischen , dat zij de
schoone Polyxena, die zich onder de gevangenen be yond, ter verzoening zijner schim op zijn graf zauden offeren. Dit was dan
ook geschied. Niet alleen epische, maar ook dramatische dichters, zoo als Sophocles en Euripides, hebben deze mythe op
veelzijdige wijze behandeld, maar dit gedeelte hunner werken
is verloren gegaan.
Pomona (romeinsch), de ooftgodin en de godin der tuinen.
Z. Vertumnus.
Pontus (grieksch), de god der binnenzeeen, een zoon van
Gaea (aarde), onderscheiden van den aan hem verwanten Oc6nus, die de aardschijf omstroomde. Met zijne moeder verwekte
Pontus wederom drie zonen, namelijk Phoreys , Thaumas en
Nereus, en twee dochters, Eurybia en Ceto.
Porphyrion (grieksch), z. Giganten.
Poseidon (grieksch), z. N ept onus (romeinsch).
Potrimpos (oud-pruisisch), z. Perkunos.
Prakriti (indisch), een bijnaam:van Parwati of Bhawani,
de gemalin van Schiva. Men duidt met dezen bijnaam aan, dat
zij de heerscheres over de zinnen en vleesehelijke lusten is. Z,
Bhawani.
Pran (indisch), de eerste der elf Rudra's, die het menschelijk ligchaam leven en beweging verleenen. Hij is de in den
mensch huisvestende ziel, en onder hem staan de tien uitvloei
sels of uitstortingen des ligchaams. De voornaamsten der Rudra's zijn: Pran, de zieleadem, Advan, de natuurlijke warmte,
Bian, die in het hart woont, Saman, in de maag, enz.
Primus (grieksch), de laatste koning van Troje en de on-
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gelukkige gemaal der even rarnpzalige fleciiba, was de zoon van
Laom'edon en van Strymo, eene dochter van den riviergod Scamander, of ook van Placia. Onder de regering zijns vaders werd
Troje door Hercules v eroverd ; daarbij viel Laomedon met al zijne
kinderen , met uitzondering alleen van Priamus en de schoone
Hesib'ne, die in gevangenschap geraakten. De zuster, die den
held Ter(innon van Hercules tot gemaal verkreeg, kreeg verlof,
om haren broeder uit de gevangenschap vrij te koopen voor
eenen door haar te bepalen prijs ; zij gaf daarvoor haren sluijer,
en van daar werd hij voortaan Priamus, d. i. .losgekochte" genoemd; want zijn vroegere naam was Podarces , d. i. de snelvoetige. Nadat de overwinnaars afgetrokken waren, besteeg hij
zonder hindernis den troon , en trok , naar Homerus, met de
Phrygiers tegen de Amazonen op. Zijne eerste gemalin Arisbe,
eene dochter van IVIerops, baarde hem Aes 'dens ; de tweede, Hecuba of Hecae , schonk hem negentien zonen en vier dochters.
De bekendsten onder hen waren: Hector, Helgnus, Deiplaus;
Paris, Hippon6us ,Troilus en PolydOrus ; de dochters heetten:
Cassandra, Cre U
- sa, Laodice en Polyx'ena. Daarenboven had
hij nog verscheidene kinderen bij andere vrouwen; de gewone
mythe schrijft hem ten minste vijftig zonen toe. waaronder verscheidenen zich veel naam maakten. Hoe hij deze tab ijke nakomelingschap, met al zijne schoonzonen, schoondochters en kleinkinderen door de ontzettendste ongelukken verloor, in den vernietigingsoorlog, die in zijnen ouderdom met de Grieken over
de schakiug van Helena uitgebroken was , is under Paris en
Hecuba verhaald. Daar de koning, in weerwil van alle blade
voorspellingen , niet besluiten wilde, om de onregtvaardige zaak
des vrouwenroovers te laten varen , kon het onweder ook niet
afgewend worden , en dit naderde met rasse schreden. Een
leger van honderd duizend krijgers uit Griekenland, met Agamemnon als opperbevelhebber aan het hoofd, en waaronder zich
alle voorname grieksche vorsten, een Menelaus, Odysseus
(Ulysses), de held Ac/titles, Dioniides , Nestor, en zoo vele anderen bevonden, stak naar Azle over om den geleden hoon te
wreken , en de Trojanen hadden, ofschoon door verscheidene
naburige volken en zelfs door de koningin der Amazonen geholpen, niet meer dan vijftig duizend man tegen deze aanzienlijke
magt over te stellen. Evenwel was deze in verhouding geringe
magt, onder aanvoering van den dapperen en edelen Hector, zoo
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geducht, dat zij het vijandelijke leger tien jaren Lang voor de
muren ophield, en de stad zonder verraad niet zou gewonnen
zijn. Al de pogingen echter der dappere zonen van Priamus,
alsmede van Memnon, een bloedverwant des grijzen konings,
welke uit Egypte met eene aanzienlijke schaar te hulp kwam, —
zelfs de zelfopoffering der Amazonen—koningin Penthesilect , die
bij de verdediging der stad haar levee verloor, waren in staat
om de ongelukkige plaats te redden. Het uur van den val der
stad, door het noodlot besloten, sloeg eindelijk, toen van beide
zijden de dapperste strijders bij den aanval of de verdediging
den Mood gevonden hadden; en geen wonder; van de Trojanen
vielen de dapperste strijders zonder door anderen vervangen te
worden ; de Grieken echter herstelden hunne zware verliezen
door nieuwe holden, die of zich hunnen gevallen vaders waardig
betoonden, of telkens op nieuw in het leger aankwamen ; de zoon
van Achilles, Neoptokmus , trad in de plaats zijns beroemden
vaders, en Philoctaes verscheen eindelijk met de onoverwinnelijke pijlen van Hercules op het slagveld , toen de krijg reeds tien
jaren gewoed had. Vat echter de volharding der belegeraars in
al dien tijd niet had kunnen bewerken, werd eindelijk door eene
behendige list volbragt. E pelts (Epeios), een afstammeling van
den vroegeren koning Aelcus , bouwde een houten reuzenpaard
van zulk eenen grooten omvang , dat eene menigte dappere
Grieken zich in zijnen hollers bulk kon opsluiten. Athene (Minerva), nog altijd op Paris en zijne landgenooten vertoornd ,
ondersteunde den kunstenaar bij zijn vernuftig work. Het grieksche leger verliet het voor Troje liggende dal, onder den schijn
van het beleg moede te zijn en naar huis te willen keeren, en
werkelijk scheepte het zich in; maar toen de Trojanen zich van
het vreeselijke beleg ontheven zagen, stroomden zij juichend naar
buiten in de vijandelijke legerplaats, en beschouwden het achtergelatene reuzenpaard met blijdschap, nieuwsgierigheid, maar ook
met wantrouwen. Een achtergebleven griek evenwel, een zeer
listige knaap, Sinon genaamd, sprong uit het kreupelhout aan
de kust te voorschijn, vertelde hun, dat hij uit het afgetrokken
grieksche leger gevlugt was, en verklaarde, dat, volgens eon
orakel , het behoud der stad van dit houten kunstwerk afhing.
Hij Tied hun dit in de stad te brengen ; het was aan Athene gewijd, en de Grieken hadden het bij hunne overhaaste vlugt niet
Tried() kunnen voeren. Vruchtcloos waarschuw den verstandige
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manners en zieners voor het geheimzinnige voorwerp; zelfs slingerde de offerpriester Laoc6on zijne la p s in het ligchaam van het
verdachte monster, zoo dat het van binnen als wapengekletter
weergalmde, maar het noodlot wilde, dat hij terstond daarop met
zijne beide zonen jammerlijk omkwam , en de menigte geloofde,
dat zijn flood voor deze vermetele poging eene straf der goden
was. Door zulk een voorval dubbel in hunnen waan versterkt ,
sleepten de Trojanen het houten ros naar hunne stad, ja, bra–
ken zelfs een gedeelte van den muur af, om het toegang te
verleenen , daar de gewone poorten te klein waren, om het binnen te laten ; en zoo bragten zij den kostbaren buit naar de markt.
Geheel Troje weergalmde den volgenden nacht van vreugdege juich , omdat de vesting van het bloedige beleg bevrijd was ;
eindelijk was alles in diepen slaap verzonken , toen eene geheime
deur in den buik van het reuzenpaard openging, en de verborgene grieksche helden er uit traden, en de wachten aan de poorten overrompelden. Te gelijker tijd rukten de Grieken, die zich
slechts met hunne vloot achter een naburig eiland terug getrokken hadden en in den nacht weder gekeerd waren, door de in
den muur gemaakte bres en de opene poorten de stad binnen.
Zonder mededoogen werd zij aan het vuur en zwaard der overwinuaars overgegeven ; de grijze Priamus, die zich tot hiertoe
om zijne hooge jaren van den strijd onthouden had, wilde zelf
aanvankelijk zich te midden der aanstormende vijandelijke benden storten, en den heldendood zoeken, maar was, op het
dringende smeeken van Hecuba, uit den moord en het strijdgewoel naar het altaar van Zeus gevlugt. Aldaar zag hij, hoe Neoptolemus een zijner zonen nederstiet ; daardoor in woede ontvlamd, schoot hij eenen pijl op den onmededoogenden vijand af;
het schot miste, en nu rende Neoptolemus op den koning zelven
toe, rukte hem hij zijne grijze haren ter aarde, en doodde hem
met zijn zwaard. Het lijk werd daarop met afgehouwen hoofd in het
open veld geworpen, alwaar het door de honden verslonden werd.
Op zulk eene wijze eindigde de ongelukkige Priamus zijn leven.
Priapus (grieksch), een noon van Bacchus (Dionysos) en
Venus (Aphrodite), of ook van Adonis, of Mercurius, was in den
beginne een god der velden en tuinen , geboren te Lampsacus in
Mysie , alzoo van lateren oorsprong en vrij laat vereerd. Naderhand gold hij over het algemeen voor eenen beschermer der landelirne vruchtbaarheid, , der voortteliug en voortplantiug; men
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verbond met hem eene zeer losbandige natuurdienst, die in de
laatste eeuwen voor ooze tijdrekening
en in de eerste eeuwen na Christus geboorte zich over geheel Griekenland
en Rome verspreidde. Zijne beeldtenis
werd gekenmerkt door een bijzonder
symbool der vruchtbaarheid, hetwelk
aan de oostersche goden herinnert ; in
den schoot van zijnen mantel droeg hij
allerlei soorten van vruchten, in de
hand een snoeimes tot het snoeijen der
vvijnstokken, dikwijls ook eenen hoorn
des overvloeds. Men stelde hem echter
op zeer verschillende wijze voor, en
men beschouwde hier en daar Priapus
hoogst waarschijnlijk als eene verjonging van Bacchus, Wiens klimopkrans
hem door den herdersdichter Theocritus wordt toegewezen. Vooral stonden de kudden geiten en schapen onder
zijne bescherming, als ook de bijenteelt
en de vischvangst. Men ofFerde hem de eerstelingen des velds,
van de wijnbergen en tuinen, honig , melk , bloemkransen , koeken , bokken, ezels en de hom van visschen. De mythe verhaalt ,
dat de ezels zich een paar malen aan Priapus vijandig betoonden ;
hun gebalk stoorde hem in zijne minnarijen. Toen hij eens de
maagdelijke Vesta, die bij een vrolijk feest van Cybele
merd was, meende te overvallen, schreeuwde de ezel van Sildnus, die mede tegenwoordig was, zoo geweldig, dat de bedreigde
godin ontwaakte, en zich redden konde.
Procne (grieksch), eene dochter van den attischen koning
Pandion, de zuster van Philonféle. De laatste huwde met Tereus, eenen zoon van Ares (Mars), en vorst der naar Daulis in
Phocie overgekomen Thraciers, tot belooning daarvoor, dat hij
haren vader in eenen oorlog ondersteund had, die met den koning LabEcus van Thebe uitgebroken was. Zij schonk haren
gemaal eenen zoon, Itys genaamd. Later ging Tereus van Daulis naar Athene om zijnen schoonvader te bezoeken ; Philomele
verzocht hem bij zijne terugkomst hare zuster Procne van
daar mede te brengen. Bit geschiedde, maar onderweg onteerde
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hij zijne schoonzuster met geweld, en s peed haar de tong uit ,
opdat zij zijne misdaad niet zou kunnen verraden. De ongelukkige vond evenwel gelegenheid, door middel van een kunstrijk
wit weefsel, waarop zij haar droevig lot in purperen teekens had
afgemaald, om Philomele van het voorgevallene te ouderrigten.
Beide zusters spraken de gruwelijkste wraak met elkander af; zij
slagtten te zamen den kleinen Itys en dischten hem gebraden aan
zijnen vader op. Toen deze aan de overblijfselen van bet maal
bemerkte, wat hij gegeten had, greep hij eene bijl , om de afschuwelijke moordenaressen in stukken te houwen, en zij konden
slechts door de snelste vlugt aan zijne wraak ontkomen. Reeds
was hij op het punt om haar in te halen; toen smeekten de angstige zusters de goden om erbarming, en zie , daar werden alle
drie plotseling in vogels veranderd. Philomele werd een nachtegaal, die bestendig weeklagten om den vermoorden zoon slaakte,
en .Itys, Itys !" riep ; Procne veranderde in eene zwaluw,, die
aan de woningen der menschen haar nest bouwt, en ), Tereus ,
Tereus!" sjilpte, doch altijd met onvolledige klanken, daar hare
tong verminkt was. Tereus eindelijk werd eene hoppe, die voortging met .Wo, wo !" te schreeuwen. Tot straf werd de eerste tot
volledige, de tweede tot gedeeltelijke slapeloosheid veroordeeld.
Voor het overige worden de namen, lotgevallen en herscheppingen der beide zusters in de oude mythen dikwijls met elkander
verwisseld. Ook is onder A cd o n eene mythe verhaald, die met
deze zeer groote gelijkheid heeft.
Procris (grieksch), z. Cephalu s.
Procrustus (grieksch), de suitrekker", de bijnaam van
den roover Damastes in Attica. Z. Theseus.
Prometheus (grieksch), een zoon van den titan Japetus
en de Oceanide Clymene of Asia, woordelijk de . voorbedachte",
gelijk zijn broeder Epinietheus de .nabedachte" heette. Hij
droeg dien naam om zijne groote voorzigtigheid en zijn schrander
oordeel, om welke eigenschappen ook wel de titanin Themis, de
overonde moeder der profetie, voor zijne moeder wordt opgegeven. Want de laatste bestuurde in den allervroegsten tijd het
orakei van Delphi, dat zij van hare moeder Gaea geerfd had, en
hetwelk eerst veel later in het bezit van Apollo overging; zij kon
daarom haren zoon ligtelijk met die diepe wijsheid voorzien, die
hem ver boven alle goden verhlef, en hem geschikt maakte tot het
vervullen der gewigtige rol, die hij in den hemel en op aarde
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speelde. Een aantal mythen, doch doorgaans van lateren tijd
(Hesiddus kent haar niet, evenmin als Aeschylus), maakt hem
vooreerst tot den schepper der nzenschen. Hij had met kunstvaardige hand eene op de goden gelijkende gestalte van leem en
water vervaardigd, daar onder, naar men zegt, ook aarde of dierlijke zelfstandigheden gemengd, en te gelijk ook de dieren, eene
lagere klasse van wezens, uit verwante stoffen gevormd. Toen het
heeld van den mensch gereed was, ontbrak er nog de hoofdzaak,
het leven, aan. Volgens eenige veihalen nu haalde hij your uit
den hemel en stortte het in de borst van zijn schepsel ; naar anderen verseheen hem Minerva
(Athene), die het doode ligchaam leven schonk , hetwelk
een kunstenaar aldus heeft
voorgesteld, dat hij doze Rodin
afbeeldt, terwijl zij het meesterstuk van Prometheus eenen
vlinder , het zinnebeeld der
ziel , boven het hoofd houdt ,
en achter Karen rug eene
slang kronkelt, de wijsheid der
levenschenkster aanduidende.
Naar cone derde mythic bragt
Athene den menschenschepper
eene met nectar gevulde schaal
van den Olympus, om de doode stof leven en geest in te storten ;
de schaal was toevallig zoo vol, dat enkele droppels van den godenwijn op de aarde nedervielen, welke door de bijen, rupsen en
spinnen opgeslurpt werden, en van daar kornt het, dat doze insecten eene aangeboren kunstvaardigheid bezitten, gelijk de verstandige mensch die alleen bereiken kan. Verscheidene verhalen
melden, dat doze schepping der menschen op bevel van Zeus
(Jupiter) geschied zij , ten rninste met zijne goedkeuring ; cone
opgave verzekert uitdrukkelijk , dat hij Prometheus en Athene
(maar toch altijd na den zondvloed van Deucalion), last gaf beelden uit klei to vormen , die vervolgens door de vvinden , op eon
tweede bevel, bezield werden. Andere mythenlaten echter weder
vermoeden , dat de schepping van het menschengeslacht tegen
den uitdrukkelijken wil van Zeus plaats had, en eon der aanleidingen weed, waardoor de edele titan zich de ongenade van den

Prometheus.

559

allerhoogste op den hals haalde. Want oorspronkelijk in den alleroudsten tijd bestond er vriendschap tusschen beiden, gegrond
op de diensten , die de zoon van Japetus aan hem en de andere
goden had bewezen. Dezen stonden namelijk tegen de Titans op,
die vroeger onder Kronos (Saturnus), den opvolger van Urlinus,
het heelal bestuurden ; Zeus, de zoon van Kronos, dwong zijnen
vader door het braakmiddel van Metis om de verslondene kin deren weder uit te braken, en begun daarop met zijne broeders
den titanenkrijg. De overwinning was in den beginne twijfelachtig ; Prometheus ried zijnen bloedverwanten aan zich van list
te bedienen ; hij wist van hunne grootmoeder Gaea , en zijne
moeder Themis , dat alle sterkte en dapperheid de overwinning
niet konden geven ; zij verwierpen echter met trotschheid zijnen
raad ; toen ging Prometheus met zijne moeder, omdat zij de zaak
van hunnen stain verloren achtten, tot de partij van Zeus over,
waardoor de groote strijd voor dozen eenen gunstigen keer nam.
Na de behaalde zegepraal , terwijl de meeste andere Titans met
Kronos en Japetus gevangen in den Tartarus lagers, bewees de
nieuwe godenkoning zijnen wakkeren bondgenoot zijne dankbaarheid, door hem zijne eerste plaats te laten behouden, en de
eendragt tusschen den jongeren en ouderen god hield stand, tot
na de verdeeling der wereld en der hemelsche eeranthen. Toen
nam de eensgezindheid meer en meer af ; de hcerschzucht en liefdeloosheid van Zeus streden te zeer met de zachtheid en liefde tot
geregtigheid van den vrijmoedigen titan, om geene volkomene
verkoeling te weeg te brengen. — — Volgens een aantal mythen,
die van bovenstaande zeer verschillend luiden, was Prometheus
niet de schepper, maar alleen een warm vriend en beschermer der
menschen en van eene edele gezindheid; zij waren onder de regering
van Kronos reeds gescbapen, maar in de jammerlijkste ellende
gedompeld, toen de zoon van Japetus zich eindelijk hunner aantrok. Hij kon het niet onverschillig aanzien, dat Zeus de ongelukkige aardbewoners geheel aan hun lot overliet, en hij hun bij
de verdeeling der wereld zelfs geene enkele gunst verleende, terwijl toch alle anderen rijke gaven ontvangen hadden. Ja, toen
de nieuwe wereldbestuurder zich hunne hulpeloosheid herinnerde, nam hij zelfs het besluit, hen geheel te verdelgen, hen in den
Tartarus te werpen en een ander geslacht in hunne plaats te stellen. Dit wreede plan wist echter de wijze Prometheus te verhinderen, door den godenkoning te voospellen, dat slechts een
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sterveling in staat zou zijn om eenmaal de gevolgen van den
vloek van zijn hoofd te wenden, lien zijn vader Kronos over hem
had uitgesproken. Deze toch had voorspeld, dat Zeus eenmaal op
gelijke wijze door een zijner zonen van den troo p zou gestooten
worden , zoo een menschenzoon hem niet te hulp kwam. Met
weerzin schonk daarop Zeus den menschen het armzalige leven,
dock liet het daarbij ook berusten. Prometheus echter, hun redder, legde er zich nu ook op toe, OM hun lot te verbeteren, zonder
er zich om te bekreunen, of dit met de wenschen van den hardvochtigen gebieder strookte, of niet. Hij rukte de stervelingen
uit den bewusteloozen toestand, vvaarin zij weer gelijk aan de
dieren, dan aan verstandige wezens smachtten ; hij leerde hun de
kunsten, die hen tot eenen beschaafden toestand konden voeren,
als den landbouvv , de scheepvaart, wetenschap , vereering der
hoogere wezens, de orakeldienst, enz. Bij gelegenheid , dat hij
hun de offergebruiken voorschreef, wist hij hun ten koste der
goden op eene listige wijze te bevoordeelen, en dit vooral maakte
hen, volgens Hesiodes, tot voorwerpen van Jnpiters bitteren
haat. Toen namelijk de goden met de menschen zochten overeen
te komen over de offers, die de laatsten aan de eersten bewijzen
zouden, en er daarover twist ontstond, nam Prometheus de partij
der mensehen op zich. Hij koos nu eenen grooten stier, slagtte
dien , en maakte twee verschillende hoopen van zijn in stukken gesneden ligchaam ; de eene bestond nit het vleesch, het vet
en het ingewand, dat hij alles listig in de huid gewikkeld en met
de maag overdekt had ; de andere daarentegen nit de beenderen,
waarop hij kunstig schoone stukken vet leide, zoo dat men hen
Met zien kon. Thans moest Zeus voor zich en zijne medegoden
kiezen ; hij liet zich door den schijn verblinden , zoo als de
schrandere verdeeler gehoopt en gewacht had en koos — den
hoop met beenderen. Hesiodes zegt, dat hij zich opzettelijk liet
misleiden, ten einde in toorn te kunnen uitbarsten. Hoe dit zij,
het beste van het offermaal bleef voortaan aan de menschen;
want zij offerden op deze wijze voort, en eerden de goden van nu
of aan altijd slechts door den geur der verbrande Witte beenderen. Door dit bedrog werd de toorn des geweldenaars tegen den
menschlievenden Prometheus ten toppunt gevoerd ; vooreerst
wilde hij zich op het beklagenswaardige door hem gehate
menschdom wreken, en zond het daarom alle mogelijke kwalen
en onheilen toe, gelijk under P an d o r a gemeld is, en nu wachtte
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hij slechts op eene gepaste gelegenheid oin den titan de vreeselijkste straf te doer ondergaan , en zij deed zich vveldra op. Prometheus ging in w eerwil van het strengste verbod voort met de
menschen te beschermen. Nadat hij hun het treurige vermogen
om hunnen eigen dood bestendig vooruit te zien, dat hen met
aanhoudenden angst vervulde , als een zachtzinnig geneesheer
daardoor had ontnomen, dat hij in hunne borst de heilzame broil
der eeuwig jonge en vertroostende hoop gestort had , ontbrak
hun nog een onontbeeilijker voorwerp , het veer. Prometheus
waagde den allerstuutsten stap , en bezorgde hun deze hemelsche
gave, zoo kostbaar als Beene tvveede ; hij begaf zich heimelijk
naar het eiland Lemnos, bij den god der smeden Hephaestos
(Vulcanus), ontstal hem eene vonk van de goddelijke, van den
Olympus afkomstige vlam, en borg die in de bolte van eenen
mergrijken vlierstok. Zoo bragt hij het heilige vuur, dat op
deze wijze geen gevaar liep van uitgebluscht te worden , naar het
verlatene menschdom. Naauw elijks had echter Zeus vernomen ,
dat hij den edelste der schatten uit den hemel geroofd en aan de
stervelingen verspild had, of het reeds Lang opgestapelde onweder van zijnen toorn barstte eensklaps over den titan nit; hij
riep zijne dienaren, de goden der kracht en des gewelds , tot
zich, gebood hun terstond den weerspannigen te grijpen , en
naar den oostelijken rand der aardschijf voort te slepen , waar
Oceanus vloeide, en de veeltoppige Caucasus zijn hoofd in de
wolken verheft. Aldaar wachtte hem reeds de smid Hephaestos
met onverbreekbare diamanten ketenen , die in last had, den
menschenvriend aan eenen rotswand van het hemelhooge gebergte vast te smeden. Viet zonder diep medelijden , waarmede
echter de god der kracht spotte , sloeg hij den onsterfelijken zoos
van Japetus met onoplosbare banden om de armen, schouders,
beenen en het middellijf vast, en dreef hem diamanten nagels
door de Borst, handen en voeten. Zoo hing Prometheus, zonder
zich te kunnen verroeren , onder den blooten hemel, en blootgesteld aan de ongunstigheid des weders, aan den steilen rotswand
van den woesten Caucasus, gedurende eerie Inge reeks van jaren.
Hij was niet onvoorbereid geweest op de wraak van Zeus, maar
reeds genoegzaam door zijne moeder Themis gewaarschuwd ,
voor de laatste daad , die hij tot redding van het menschelijk
geslacht ondernam ; doch zulk eene verschrikkelijke straf had hij
Diet verwacht. In zijn treurspel .Prometheus" ontwikkelt ons
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de dichter Aeschylus de gedachten des geketenden , die zich
bij zijn wreed lot niet liet ter seder slaan ; want een zekere
straal van redding, hoewel in verwijderde toekomst, deed zich
voor hem op. Stellig op toekomstige redding hopende, wilde de
gruwelijk gepijnigde den wreeden regter niet eens om erbarming
smeeken, maar uitte zelfs verschrikkelijke bedreigingen voor
het toekomstige lot van Zeus, dat hij alleen door zijne voorwetenschap vermogt af te wenden. Zeus poogde hem het zwaarwigtige geheim af te dwingen, en toen hem dit niet gelukken wilde,
vermeerderde hij sleehts de kwalen van zijn slagtoffer. Eerst
werd de ongelukkige door eene allervreeselijkste aardbeving in
de diepten van den afgrond geslingerd en in den eeuwigen nacht
weggeworpen ; vervolgens, toen hij na eene lange tijdruimte
zijnen trotschen zin nog -niet wilde buigen , werd hij weder tot
het daglicht te voorschijn gerukt , en door eenen reusachtigen
adelaar bestormd, die op elken derden dag terug kwam en hem
de lever uitpikte , om, wanneer zij weder was aangegroeid, haar
op nieuw te verslinden. Maar ook dit verdroeg de lijder, zonder om erbarming te smeeken, terwijl het bloed van zijn gemarteld ligchaam langs de rots afdruppelde. Te gelijk had Jupiter gezworen, dat de titan slechts dan van zijne kwalen verlost zoude worden, wanneer zich de eene of andere godheid
opdeed, die van hare onsterfelijkheid afstand doende, vrijwillig
voor hem in den Tartarus zou willen nederdalen. Vele duizende
jaren onderging Prometheus de verschrikkelijkste smart; eindelijk echter moest Zeus voor zijnen onoverwinnelijken moed
wijken. De tijd was verschenen , waarop de vadervloek van Kronos dreigde vervuld te zullen worden ; hem bleef derhalve niets
anders ov erig, dan hem, die alleen hem de opperheerschappij
kon verzekeren, genade te schenken. Hercules, de zoon van
Zeus en Alcmene, genoot de eer'van den edelen titan tebevrijden :
bij eenen zijner avontuurlijke togten over den Caucasus beenzwervende, zag hij den rampzaligen vriend der menschen aan
de rots geketend, en doorschoot met zijne onmisbare pijlen den
adelaar, die weder tot zijn bloedig werk kwam aanvliegen. Daarop rukte hij de diamanten banden los, om den titan te bevrijden en stelde te gelijk voor hem een der stervelingen in plaats.
De Centaur Chiron was het, die den godenkoning smeekte hem
de onsterfelijkheid te ontnemen en in den Tartarus te laten nederdalen ; want hij Iced aan eene ongeneeslijke wonde, die hem
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bij ongeluk door eenen vergiftigden pijI van Hercules was toegebragt , en welke hem de onlijdelijkste smart veroorzaakte.
Toen ook deze hinderpaal, door de vervanging van Chiron, was
uit den weg geruirnd, openbaarde thins eerst Prometheus den
wereldgebieder, dat hij zich voor de zeenymph Thetis zou hebben te wachten; want wanneer hij het ongeluk had bij haar eenen
noon te verwekken, zou deze, volgens het besluit der schikgodinnen (Parcen), magtiger dan zijn wader worden, en hem van den
troon stooten, gelijk hij zelf zijn eigen wader van het rijk beroofd had. Joist was Zeus voornemens geweest, om aan de genoemde schoone een bezoek te brengen; dit bleef nu achterwege
en Thetis werd de gemalin van eenen sterveling en de moeder
van den grooten held Achilles, gelijk onder P el en s (zoo heette
haar gemaal) gemeld is. — Voor het overige noemt de mythe
Prometheus den wader van Deucalion ; hij zou met eene Oceanide Hesirme of Asia, of eenige andere hemelsche gehuwd geweest zijn. De menschen hielden voor het overige hunnen goddelijken weldoener in dankbare herinnering; vooral de Atheners
vierden hem het feest Pr ometheia om de Brie jaren, waarbij
zij eenen wedloop met fakkels in den Ceramicus lieten houden.
Proserpina (grieksch en romeinsch), ook P e r s ephii n e,
z. Ceres en Pluto.
Proteus (griekschl, een goddelijke oude bewoner der zee,
die de robben of zeekalveren in de blaauwe golven weidde, begaafd was met de magi der voorspelling en bovendien de kunst
bezat om zich in duizend verschillende gestalten te veranderen,
gelijk alle watergoden. In deze kunst overtrof bij echter alle
andere waterbewoners en zelfs ook Nereus ; zijne kennis ging
zoo ver, dat hij door Homerus de onferlbare profeet genoemd
wordt. Ondertusschen gaf hij niet vrijwillig zijne voorspellingen; men moest hem vangen en handen en voeten binden , hetwelk bij zijne bekwaamheid , om onder de menigvuldigste gedaanten te ontsnappen , eene zeer moeijelijke zaak was. nit ondervond vooral Menelaus, toen hij bij zijne terugkomst van.
Troje hem opzoeken en om raad vragen moest. De gewone verblijfplaats van Proteus was in de egyptische zee, waar hij zich
met het weiden der kudden van Poseidon (Neptunus) bezig hield;
wanneer echter de zon hare middaghoogte bereikt had en hem
op het hoofd brandde, ging hij met zijne kudden op het strand
en hield op de groene oevers zijnen middagslaap. Vooral deed
36*
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hij zulks gaarne op het strand van het egyptische eiland Pharos, werwaarts Menelaus met zijne schepen heendwaalde. Eene
dochter van den zeegod, Eidothea (de goddelijk schoone) of
Theon6e (de goddelijk wijze) genaamd, ontmoette den op de kust
vertoevenden treurigen vreemdeling en, door medelijden bewogen, onderrigtte zij hem, op welke wijze hij zich van haren listigen varier moest meester makers en hem kon dwingen om antwoord erg inlichting te geven over alles, wat eener spoedige en
gelukkige te huis reis dienstig kon zijn. Toen nu de oude plotseling in zijnen slaap overvallen werd, veranderde hij zijn ligchaam met bliksemsnelheid achtereenvolgens in dat van eenen
geweldigen leenw, eenen grimmigen draak, eenen gevlekten
panther en een reusachtig everzwijn ; daarna nam hij de gedaante van eener, ontzettenden boom aan, en loste zich eindelijk
onder de harden der grieksehe zeelieden, die hem gevangen
hielden, in vloetbaar water en fhkkerend vuur op. Toen hij eindelijk zag, dat al zijne tooverkunsten vruchteloos vvaren , en de
Grieken hem niet wilden loslaten , keerde hij, overwonnen en
afgemat, tot zijne gewone gestalte van grijsaard terug en gaf
op alle vragen, die Menelaus hem deed, voldoend en volledig antwoord. De mythe verhaalt verder, dat hij door zijne kunst de
schoone Helena aan Paris ontrukt en buiten diens weten een
sehaduwbeeld in hare plaats gesteld heeft, en dat hij thans de
ware, door hem verborgene Helena aan Menelaus terug gaf. —
Behalve de bovengemelde dochter, baarde hem zijne gemalin ,
de Nereide Psam4the, drie zonen, Theoelymenus, PolygOnus en
en TeleOnus, die alien onder de vuistslagen van Hercules vielen, toen zij hem eenmaal tot eenen worstelstrijd hadden uitgedaagd. Voorts schrijft men hem nog eene dochter Kabeira toe,
bij welke men zegt , dat Hephaestos (Vulcanus) de Kabeiren
(Cabiren) verwekte. Volgens de meeste vertellingen gold Protens voor geen geboren god , maar voor eenen vergoden koning
en merkwaardigen duizendkunstenaar,, die uit Palltue aan de
maeedonische kust, naar het zeggen, ten tijde van Hercules, onder de zee door naar Egypte zou gewandeld zijn , omdat hij de
boosaardigheid en goddeloosheid zijner zonen niet Langer verdragen kon. De gave der alwetendheid had hij van Poseidon ontvangen , wiens zoon hem latere vereerders noemen.
Protus ofProetius(grieksch),z.Beller6phon en Acri.s iu s. Hij beheerschte Tirynth, ten gedeelte van Argos, maar
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werd van daar verdreven en vlugtte naar Lycie tot Johates of
Amphianax wiens dochter hij huwde. Acrisius werd vervolgens
door Protus verdreven, maar daarom ook door Perseus, den
kleinzoon des eersten, door middel van het Medusahoofd in steer
veranderd. Zijne kinderen waren Megapenthes, Lysippe, 1phiaê en Iphianassa. Deze drie dochters, gewoonlijk Pr o e t rid en genaamd, werden, toen zij volwassen waren, krankzinnig,
of omdat zij de dienst van Bacchus veracht, of zich voor schooner dan Juno gehouden en het goud van het standbeeld dezer
godin ontvreemd hadden ; zij dwaalden in dezen toestand door den
Peloponnesus en staken ook andere vrouwen met hare ziekte aan.
Zij werden door Melampus genezen.
Prowe (slavoonsch), de god der geregtigheicl, vooral vereerd to Stargard, zelfs door menschenoffers. Hij werd als een
scherpziende en een zeer streng regter beschouwd en voorgesteld als een oud man, met ketenen om den hals, een offermes
in de vuist en eenen langen golvenden mantel. Zijne borst versierde men met slangen, het zinnebeeld der wijsheid ; in de linkerhand gaf men hem een metalen schild , waarvan men zich
bij het volbrengen der godsoordeelen bediende; bij de vuurproef
namelijk werd het gloeijend gemaakt.
Prschemischl (slavoonsch), z. Li buss a.
Psamathe (grieksch), z. A e a c u s en Peleus.
Psyche (grieksch), de bezielende adem, de pziel' zelve,
maar ook de vlinder," door welke dubbele beteekenis het allegorisch verhaal barer lotgevallen zeer veel in schoonheid heeft
gewonnen. De schoone en diepzinnige mythe, die eerst na bet
begin onzer tijdrekening een aanvang heeft genomen, maar ontwijfelbaar op de overleveringen van grieksche dichters en wijsgeeren gegrond is, en op haar betrekking heeft, luidt als volgt:
In de oudste tijden leefde op aarde een koning (volgens sommigen was het de zonnegod Helios) die drie wonderschoone dochters had. De beide eersten vonden spoedig echtgenooten , maar
de jonge, de bekoorlijke Psyche bezat zulk eene volmaakte
schoonheid, dat Been minnaar haar durfde naderen , maar alien
haar als een goddelijk wezen vereerden. Ledig stonden de ternpels van Aphrodite (Venus), want aan Psyche betuigde men
zijne hulde, als de in het vleesch verschenen godin der liefde ,
wie men offers wijdde en om hare gunst smeekte. Deze roem
wektc den nijd en den toorn van Aphrodite in zulk eenen boo-
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gen graad op, dat zij besloot de lieftallige maagd te verderven.
Maar ook de koning zag deze hooge vereering zijner geliefde
dochter met diepe droef held, want hij vreesde te regt, dat zij
daardoor veroordeeld zou zijn om ongehuwd te blijven , terwijl
zijne beide andere veel minder schoone dochters hem goede
schoonzonen verschaft hadden. In zijne bezorgdheid zond hij
boden naar de delphische godspraak, o:n haar te vragen, hoe hij
zich eenen geschikten schoonzoon voor zijne doehter versehaffen
zou; maar hoe verschrikte hij, toen het orakel hem beval zijne
beminde doehter op den top eens bergs te brengen, en haar daar
in de woestenij aan haar lot over te laten , want dat het noodlot
haar bestemd had, om niet de braid van eenen sterveling, maar
van eenen gevleugelden draak te worden. Van smart verscheurd,
gehoorzaamde de vader nogtans , en in rouwkleederen gehuld ,
en door het jammerende y olk vergezeld , werd Psyche op den
woesten, onbewoonden bergtop gebragt en daar aan haar noodlot overgelaten. Dit was nog slechts het begin der wraak der
afgunstige Aphrodite ; maar nu beval zij ook haren zoon Eros
(Amon) een zijner scherpste gouden pijlen te nemen, het hart van
Psyche te doorboren, en daardoor in hare borst eene ongeneeslijke liefde, maar altijd voor een lager wezen op te wekken.
Met vreugde maakte zich de in menschelijk leed vermaak scheppende god tot de vervulling van lien last gereed; maar op het
oogenblik, dat hij wilde schieten , kwetste hij zich zelven, of door
toeval, of door beschikking der goden, met de punt van een zijner
pijlen ; het wapen viel uit zijne hand en de gewonde Eros outbrandde nu in de hevigste liefde voor de schoone maagd, zoo dat
hij haar, in plaats van de onlijdelijkste smart, hemelsche zaligheid
bereiden wilde. Naauwelijks zag zich daarom de schuchtere Psyche op den eenzamen bergkam van iedereen verlaten, toen plotseling een zachte Zephyr haar omsuisde, haar op bevel van Eros
ophief en naar den eeuwig bloeijenden hof, die het paleis
van Amor omringde , heenvoerde , terwijl zij in eenen diepen
slaap gedompeld IN as. Toen zij eindelijk hare oogen opsloeg, zag
zij zich in den betooverendsten lusthof bij een schitterend paleis,
waar onzigtbare stemmen haar liederen van troost toezongen ,
onzigtbare handen haar bedienden, en geesten der liefde haar
omzweefden. In het onuitsprekelijkste geluk badende, legde zij
zich des avonds op hare zachte legerstede, en sluimerde in op hare
'zachte veerkrachtige kussens, Maar in elken nacht, als de zon

Psyche.

56 7

onder de kim gedoken was en duisternis de aarde overdekte, bezocht haar de jeugdige geliefde, ongezien en ongekend, en maakte
haar onuitsprekelijk zalig door zijne liefkozingen, ofschoon hij
haar ten strengste verbood om ooit naar zijnen naam te vorschen,
of te trachten hem te zien. Psyche beloofde hare nieuwsgierigheid te zullen bedwingen , doch toen de eenzaamheid der dagen ,
daar de god haar telkens vddr het aanbreken van den dageraad
weder verliet, zich al meer en meer begon te doen gevoelen , en
de verveling haar teisterde, smeekte zij den geliefde haar te vergunnen , dat hare beide gehuwde zusters eenigen tijd bij haar ,
die zij gestorven waanden , zouden mogen doorbrengen, en Eros
stond dit toe, hoe wel met weerzin , daar hij hiervan niets goeds
verwachtte. Maar al te spoedig werd zijne vrees bevestigd. Nadat
Psyche hare zusters juichend ontvangen had, schilderde zij haar
het geheimzinnig geluk, dat zij genoot, met de levendigste verwen, en dit maakte joist de hevigste jaloerschheid bij hare zusters
gaande. Door giftigen nijd ontvlamd, stortten zij listig twijfel
in het hart der overgelukkige, en zij wisten haar zoo to beangstigen en te doen gelooven, dat de geheimzinnige nachtelijke bezoeker misschien een schrikwekkend, walgelijk, afschuwelijk monster was, hetwelk het daglicht schuwde, dat Psyche overgehaald
werd om zich zekerheid te verschaffen , en zoo hare vermoedens
bewaarheid werden , het ondier aan hare wraak op te offeren.
De nacht kwam , en met hem de onzigtbare , niets kwaads vermoedende minnaar. Naauwelijks was deze echter in eenen diepen
slaap gedompeld , of Psyche stond zachtkens van hare legerstede
op, stak eene gereedgehouden lamp aan, wapende zich met eenen
dolk , en keerde in de diepste stilte naar den slapende terug.
Hoe groot was echter hare blijde verrassing, hare zalige verrukking, toen zij, in plaats van den afschuwelijken draak, den wonderschoonen , goddelijken jongeling ontvvaarde , met boog en
pijlkoker aan zijne voeten , tervvij1 hij zelf in de donzen kussens , in zoete droomen zachtelijk glimlagehende en met blozende wangen , daar voortsluimerde. Zij kon zich met den
aanblik des geliefden maar niet verzadigen, en in de overmaat harer verrukking , waarmede zij zich over hem heen boog,
om bij het schijnsel barer lamp het aangezigt des geliefden van
naderbij te beschouwen, ontbrak haar de noodige behoedzaamheid, zoo dat een druppel heete olie op den ontblooten schouder des slapenden viel, en hem, door de pijn gewekt , plotseling
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deed opspringen. Vddr hem stond de van liefde en schrik sidderende Psyche, en Eros bevroedde terstond de oorzaak van alles,
en dat Psyche hem minder geloofd had, dan harezusters. In den
grootsten toorn deed hij de bitterste verwijten aan de betrapte
schoone over haar w antrouw en, verklaarde, dat zij voor altijd zijne
liefde verbeurd had, en toen hij nu wegvloog, verdween met hem
het heerlijke paleis met alle pracht, terwijl de wanhopige Psyche
eenzaam op den top des naakten heuvels achter bleef. Vruchteloos hoopte zij in de volgende nachten op zijne terugkomst, en
lange dagen dwaalde zij jammerend en klagend rond om haren
geliefde te zoeken, die haar zoo wreed verlaten had. Zij snelde
van den eenen tempel naar den andere, overal naar hem rondvragende, en toen zij nu nergens eenig spoor van hem ontdekte,
stortte zij zich, waanzinnig van smart, in eenen vloed, dien zij
op haren weg ontmoette; mar de medelijdende golven droegen
haar welbehouden naar de overzijde. Eindelijk, toen gem der
goden het gewaagd had, uit vrees voor de nog altijd niet bevre.
digde Aphrodite, om zichharer
te erbarmen , verscheen deze
zelve aan dejammerendePsyche,
die zich aan hare voeten wierp,
haar om vergiffenis smeekte en
zich tot hare slavin verklaarde.
i`
ier
De godin liet zich verbidden,
en legde haar eene reeks van
zware beproevingen op; eerst
dan , wanneer zij die alien gelukkig bad volbragt, zou zij volkomen vergiffenis erlangen. —
Vooreerst gaf Aphrodite haar
nu eene menigte van de meest
verschillende, door elkander gemengde zaden , en bedreigde
Psyche met de vreeselijkste martelingen, zoo het haar niet gelukken mogt, om al deze zaadkorrels naar hare soorten of te
zonderen. Bijna gaf Psyche zich aan de wanhoop over, toen een
zwerm medelijdende bijen toevloog, en al de korrels zorgvuldig
afzonderde en rangsclnkte. Nu zond Aphrodite haar na het gelukken dezer eerste proef, naar het steile, ontoegankelijke gebergte, aan welks loodregte rotswanden, de heilige, goudwollige
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schapen weidden, wier beet doodelijk was; van deze schapen
moest Psyche eene wolvlok halen. Reeds geloofde zij zich reddeloos verloren , toen eene schildpad kwain aankruipen en haar
Tied, om deze die p en voorzigtig sluipend in het middaguur te naderen , omdat zij dan door de verterende hitte in een schaduwrijk koel dal sluimerden, en zij derhalve alsdan Diets van
hen te vreezen had. Zij volgde dezen raad en bragt de vlok aan
de verwonderde godin. Als derde proef werd haar opgelegd
om met eene urn naar den Styx af te dalen, en die, met het water
dezer rivier gevuld, weder terug te brengen. Radeloos ging Psyche
op weg, toen cen adelaar op haar toevloog, de urn in zijne
klaauwen nam, en haar spoedig met het donkere water gevuld
terug bragt. — Thans volgde de vierde en laatste, maar ook de
zwaarste proef, die daarin bestond, dat Psyche nit de ondervvereld bij Proserpina (Persephone) eene dons met de schoonheidszalf halen zou, waarmede Aphrodite rich wilde bestrijken, omdat, naar haar zeggen , hare schoonheid door schaamte en toorn
over de aanmatigingen van Psyche al te zeer geleden had. De
gehoorzame en onderworpene Psyche daalde af in de onderwereld , ontving de kostbare doos , en bad reeds een gedeelte van
den afschuwelijken weg met blijdschap afgelegd om terug te
keeren ; maar Psyche was eene vrouw,, en toen zij nu bedacht,
dat ook hare schoonheid zeer geleden had, en door diepen kommer vervvelkt was, kon zij de verzoeking niet w ederstaan , om
ook hare schoonheid door die heilzame zalf te herstellen. Naauvvelijks weder in het daglicht gekomen, kon zij hare begeerte
niet langer onderdrukken ; zij opende de dons, maar nu steeg
uit deze plotseling een donkere doodelijke damp op, die zich om
het hoofd van Psyche zamenrolde, zoo dat zij bleek en bewusteloos ter aarde zonk. Voor ditmaal zou het met haar gedaan geweest zijn , maar over haar uaakte haar vroegere minnaar, die
zijne innige liefde niet had kunnen vergeten, en haar in stilte
reeds vroeger uit den nood geholpen had. Hij snelde naar haar
toe, raakte haar met een zijner pijlen aan, nam haar in zijne
armen, en wekte haar door zoet gekoos uit hare doodssluimering
op Toen droeg hij haar in zijne armen naar den Olympus en
smeekte Zeus om de verlossing der geliefde; de godenkoning verhoorde zijne bede, hij schonk Psyche de onsterfelijkheid, en
zij werd met hares bruidegom onafscheidelijk verbonden. Gedurende de bruiloft, die al de goden op de schitterendste ep
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feestelijkste wijze vierden, stortte zich het afgunstige zusterpaar,
tot Wier ooren deze mare was doorgedrongen, van eene rotspunt
in zee. De mythe voegt er bij, dat Amor na zijn huwelijk zich
geheel in den lichten hemel terugtrok , en zich voortaan alleen
bezig hield met zijne gemalin gelukkig to maken ; slechts een
meer zinnelijke broeder, Pothos , de god der begeerte, was op
de donkere aarde achter gebleven en zoo nog de beerschappij
over de menschen voeren. Een paar afbeeldingen van het vereenigde bruidspaar vindt de lezer onder Amor en Hymen.
Gewoonlijk vertoout men Psyche met vlindervleugelen, of eenen
vlinder , haar zinnebeeld, in de geopende hand houdende. Het
oogenblik, waarop Psyche uit de bedwelming, waarin zij door
den damp uit de wonderdoos geraakt is, ontwaakt en door Amor
gored wordt, is door den beeldhouwer Canova voorgesteld.
Pterelaus (grieksch) , de zoon van Taphius , koning der
Teleboeers, en kleinzoon van Neptunus (Poseidon), droeg eene
hem door dozen god geschonken gouden of purperen haar!ok op
den schedel, die hem onsterfelijk en onoverwinnelijk maakte.
Hij had zes zonen, die in het land vielen van den koning Electryon van Mycenae , ofschoon deze hun bloedverwant was, diens
kudden wegvoerden en zijne negen zonen versloegen. Hieruit
ontstond ,een oorlog, daar de aangevallene in zijnen neef Amphitryo eenen wreker vond, die de kudden, aan het hoofd van
een geducht leger, terug eischte. Pterelaus bezat echter eene
dochter, Cornaetho genaamd, die op den jeugdigen en schoonen
vijandelijken aanvoerder verliefde en, door hare hartstogt mode
gesleept, op de verraderlijkste wijze haren vader het levenshaar
van het hoofd speed. De ongelukkige stierf plotseling, zijne
zonen verloren op een na, die afwezig was, bij de verovering der stad het leven en Amphitryo behaalde de volledigste
zegepraal. Hij dreef de kudden terug, maar beloonde de verraderlijke dochter niet; in tegendeel beval hij , haar tot straf
voor haren vadermoord ter flood to brengen. Het geheele verhaal is een tegenhanger van de geschiedenis van N is us en zijne
dochter Scylla.
Pudicitia (romeinsch), de godin der kuischheid , die to
Rome twee tempels had, een voor de patricische en den andere
voor de plebejische vrouwen.
(indisch), het nitschot der Paria's , nog v eel VCYachtelijker dan de laatsten, bij alien die tot eenige kaste behoo-
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ren. Zij mogen niet eens in hutten woven, maar moeten zich in
de donkere wouden op boomen ophouden. Z. Pari a's
Pussa (chineesch), de uivinder van het porcelein, die daarvoor een martelaar werd. Men poogde namelijk vaatwerk uit
witte kleiaarde te vervaardigen, omdat een keizer gaarne zeer kostbaar en prachtig vaatwerk wenschte te bezitten ; het was echter
tegen de hitte van het vuur niet bestand, waarin men het bakken Wilde, zoo dat het telkens aan stukken sprong. De werklieden waren troosteloos , omdat zij aan het bevel van den monarch
niet konden gehoorzamen , en Pussa, een hunner,, stortte zich
eindelijk uit wanhoop in den gloeijenden oven. Terstond gelukte nu al het aardewerk en bleef geheel. De Chinezen verhieven
daarom den martelaar tot beschermheilige der porceleinfabrijken.
Pygmaeen (grieksch), woordelijk ,, vuistlingen ," een yolk
van dwergen, die, volgens de fabel, alleen de grootte van eene
vuist hadden, in plaats van in huizen in eijerschalen woonden, de
alleen staande korenhalmen met bijlen moesten omhouwen, en
daarenboven wanstaltig waren, uit hoofde van hun groot breed
hoofd , dat het derde gedeelte van hun geheele ligchaam besloeg.
Tot vaderland gaf men hun de landstreek, die om de bronnen van
den Nij1 lag, een ver verwijderd rijk in Afrika, dat aan den Oceaan, die de aardschijf omstroomde, grensde. De kraanvogeis, bijna
grooter dan zij , waren hunne ergste vijanden. Zij leefden met
elkander in eeuwigen oorlog ; in elke lente trokken deze vogels,
onder grout geschreeuw en gejoel en dood en verderf dreigende,
naar het land der Pygmaeen, en vielen met troepen op hunne
kleine tegenstanders aan, met het duel om hunne koornvelden te
plunderen. Daarom was de wraak, die Hera (Juno) eens aan
eene vrouw van dit volkje nam, buitengewoon wreed. Oenbê,
het schoonste meisje van haren stam , gehuwd met eenen even
schoonen jongeling, Nicodamas genaamd , verzuirnde toevallig
gemelde godin te offeren, en daarvoor werd zij door de beleedigde
Juno in eenen langhalzigen kraanvogel veranderd. Zoo dikwijls
de ongelukkige nu, door verlangen gedreven, uit de lucht naar
haar vaderlijk paleis fladderde om hare geliefde kinderen te be zoeken , zag zij zich door hare verschrikte landgenooten, zoo wel
als door haren eigen gemaal, met geweld terug gedreven. Van
Hercules verhaalt de mythe , dat hij eens een geheel leger van
Pygmaeen ophief, dat hem overviel, toen hij zich in het land van
Afrika te slapen gelegd had. Eene bende trok aan de linkerzijde,
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twee anderen aan de regterzijde van den onvergelijkelijken held
tegen hem op, om zijne handen te bestrijden ; de voeten werden
door de boogschutters en slingeraars bestormd, en de kern des
legers, door den koning der Pygnmeen zelven. aangevoerd , zette
stormladders tegen zijn hoofd. Bij zijn ontwaken wikkelde Hercules echter lagchend de groote leeuweiahuid om zijne kleine vij anden , en bragt het geheele gezelschap naar zijnen beer Eurystheus. — Met de dwergen hebben zij niets gemeens. De fabel
der Lilliputters en Gulliver is hieraan ontleend.
Pygmalion (grieksch), een koning van Cyprus en een
zeer beroemd beeldhouwer. De vrouwen van zijn rijk bevielen
hem wegens hare uitspattende zeden zoo weinig, dat hij niet huwen wilde en zich geheel aan de kunst wijdde. Een ideaal van
vrouwelijke schoonheid zweefde hem echter bestendig voor den
geest , en dit trachtte hij in zijn werk te verwezentlijken. Hij
vervaardigde een standbeeld van wit elpenbeen, en dit gelukte
onder zijne meesterhand zoo volkomen , dat hij in de hevigste
liefde voor zijn eigen werk ontbrandde. Dagelijks op nieuw verrukt door het bekooilijke beeld, omarmde hij de leveulooze schoone, kuste hale koude lippen en verwarmde haar aan zijne borst,
alsof hij hoopte, haar met zijne eigene gloeijende liefde te bezielen. Op zekeren dag nu had het grootste wonder plaats. De
stijve elpenbeenen leden werden plotseling levend aan zijn kloppend hart, de lippen werden rood onder zijne kussen. , kortoin
de heerlijkste maagd lag in de armen van den verrukten kenstenaar. De godin Venus (Aphrodite) had medelijdend het gebed des minnaars verhoord en het werk zijner handen met !even
bezield. Hierop huwde Pygmalion met het ideaal zijner droomen , en een zoon, Paphos genaamd, was de vrucht van dit gelukkig huwelijk. — Over eenen tweeden Pygmalion, koning van
Tyrus, z. Dido.
Pylddes en Orestes (grieksch), de zoon van Strophius
en Anaxibia, en de bekende vriend van Orestes, Welker trouwe
vriendschap tot spreekwoord geworden is. Z. Or e s t e s.
Pyramus en T h is b e (grieksch), twee minnenden uit Babylonie, die door hun treurig lot beroemd zijn. De schoone Thisbe
beminde haren gebuur,, den jongen Pyramus, maar de ouders
van het paar, die met elkander in vijandschap leefden, wildeu
hunne vereeniging niet toestaan. Daarom konden de minnenden
elkander slechts in het geheim zien , en w el door eerie spleet in
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den muur van beide huizen, die nevens elkander stonden.
delijk spraken zij eene geheime zamenkomst af bij het graf van
Nisus, buiten de muren van Babylon. De avond was gevallen en
Thisbe kwam bet eerst op de afgesproken plaats. Een leeuw echter , die bezig was om een verscheurd rund te verslinden , had de
plaats ing.:enomen, enjaagde met zijne vurige, in het duister schitterende oogen de schuchtere maagd zulk eenen schrik aan , dat
zij Wings op de vlugt ging, en in den haast haren sluijer van het
hoofd verloor. Het grimmige dier greep dien, seheurde hem met
zijnen bloedigen muil in stukken, en liet de overblijfselen aldus
liggen, toen hij bet oord verliet. Kort daarna verscheen Pyramus, en naauwelijks ontdekte hij bij het grafteeken, in plaats van
zijne beminde, den bloedigen sluijer, of hij trok zijn zwaard en
doorstak zich, in de meening, dat Thisbe aldaar door het monster verscheurd en verslonden was. Te laat keerde de verjaagde
maagd met schroomvallige schreden op de vorige plaats terug ,
en toen zij den dierbare , dien zij gehoopt had te omarmen, in
zijn bloed badende vond, gaf zij zich in hare wanhoop met het
aan zijne zijne liggende zwaard insgelijks den dood.
Pyriphlegethon (grieksch), een naauwkeuriger naam
voor Phlegethon , eene rivier der onderwereld. Z. Tar tbrus.
Pyrrha (grieksch), de stammoeder van het tegenwoordige
menschengeslacht. Z. D cue alio n en P an dZir a.
Pyrrhus (grieksch), een zoon van Achilles en de schoone
Deidanfia, eene dochter van den koning Lycomedes, die over het
eiland Scyrus (Skyros) regeerde. Hij werd aan het hof des laatsten geboren en opgevoed; zijn vader was als teeder jongeling
door Thetis derwaarts gebragt , in vrouwenkleederen gehuld en
onder de dochters van den vorst gemengd, opdat hij den vroegtijdigen dood zoo ontgaan , die hem in den strijd voor Troje
wachtte. Achilles droeg als meisje den naam van Pyrrha, waarom men zijnen zoon aanvankelijk Pyrrhus heette, tot dat hij
later insgelijks naar het trojaansche slagveld gehaald en N eoptol emus of de jongekrijger genoemd werd, uit hoofde van zijne
jeugd. De Grieken hadden Pyrrhus tot de eindelijke verovering
der stad noodig, gelijk onder P h ilo c tö t es verhaald is. De
mythe roemt zijne schoonheid en dapperheid; hij toonde zich zoo
wel in den raad als in het veld zijnen vader waardig en werd met
Odysseus (Ulysses) afgezonden om Philoctetes van Lemnos te
Hij was de moedigste van alle heldeu , die zich in den
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bulk van het houten reuzenpaard verborgen , maar ook zijne
woestheid en wreedheid wordenniet verzwegen. Door zijne hand
viel een zoon van Prgtmus i deze eerwaardige grijsaard zelf werd
door hem aan het altaar van Zeus flerceios gedood , en diens
bekoorlijke dochter Poly xena offerde hij op het graf zijns vaders, om diens schim te verzoenen. Toen Troje veroverd en verwoest was, verkreeg hij bij de verdeeling der gevangenen voor
zijn deel Andromache, de weduwe van Hector, en den ziener Helenus. IIij begaf zich met hen naar Epirus, gelijk onder A ndr omache verhaald is, en verloor zijn leven te Delphi, of bij de
plundering van den tempel, of in eenen strijd tegen Orestes, wien
hij de schoone HermisOne, de dochter van Menelaus, met geweld
wilde ontnemen.
Python (griekseh), ook D elphine genaamd , een vreeselijke draak, die na den vloed van Deucalion uit het achter gebley en slijk geboren werd, en dus een zoon van Gaea (aarde); hij
bewaakte de godspraak ziener moeder aan de Castalische bron bij
Delphi. Door de ijverzuchtige Hera (Juno) aangehitst en wetende , dat hij door een kind van Leto (Latana) omkomen zoude ,
vervolgde hij de laatstgenoemde godin op de hardnekkigste wijze.
Doch slechts weinige dagen, nadat Apollo op Delos geboren was,
wreekte deze zijne moeder, doorschoot het monster met zijne nimmer missende pijlen , en maakte zich van de godspraak meester.
van deze overwinning kreeg de god den naam van P y thins of
den pythischen Apollo, Delphi den naam van P y tho n, en
de op den drievoet gezeten opperpriesteres dien van Pythias
of Pythia. Ook de beroemde pythische spelen , die ter eere van
Apollo, van zijne zuster Areernis (Diana) en zijne moeder aldaar
gevierd werden , herinneren door hunnen naam aan dit monster.
Z. Apollo.

0.
Quaser (noordseh), een uitmuntend wijs man, nog wijzer
dan de Ase Mincer, maar even ongelukkig als deze. Ten opzigte
van zijne geboorte verhaalt men, dat de Asen en Wanen besloten
hadden eenen scheidsregter te scheppen , die met zulk eene voortreffelijke schranderheid zou begaafd zijn, dat hij in staat was,
om hunne onderlinge oneenigheden en eeuwig durende twisten te
beslechten. Beide partijen wierpen daarom een gedeelte van haar
speeksel in een gemeenschappelijk vat, en uit dit mengsel ontstond een wezen , dat in wijsheid alle bestaande wezens overtrof; — het heette Quaser. Hij kende alles, wist alles, en elke
hem voorgelegde vraag wist hij dadelijk gepast en volledig te beantwoorden. Nadat Quaser de taak van scheidsregter vervuld
had, waaraan hij zijn bestaan had te danken , doorreisde hij de
wereld, om aan de menschen wijsheid en wetenschap te verkondigen. Hetzelfde loffelijke doel voerde hem ook eenmaal tot de
beide dwergen Fialar en Galar,, twee boosaardige wezens, die
zich niet vergenoegden met zijneraadgevingen, lessen en wenken,
maar ook hem zelven, met huid en haar, in hun bezit wenschten
te hebben Zij kwamen daarom op den inval om den wonderbaren vreemdeling te slagten , zijn bloed in de vaten Son en Bodn
op te vangen , dit vervolgens in den ketel Odrarir te storten en
er honigzeem bij te voegen , waarop zij het door elkander ge roerde mengsel zouden laten gisten. Op dusdanige wijzevervaardigden de beide dwergen eene vloeistof, die kostelijke toovergaven
bezat, zoo als Beene tweede in hemel en op aarde; want deze drank
maakte elk, die daarvan genoot, tot eenen dichter en wijze ; met
een woord, het was de heerlijke dichtermeede. Naar het blued
van Quaser heette nu de nieuwe drank Quaser hi o d, naar de
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beide vaten, waarin het bloed opgevangen werd, S o n s n at en
lB odnna t, en naar den ketel, waarin de bereiding plaats vond,
0 d r a r i r s m e e d e. Toen de goden naar den spoorloos verdwenen Quaser met bezorgdheid en angst het zorgvuldigste onderzoek deden , maakten de beide dwergen hun wat wijs, daar zij
voorgaven , dat de wijze zijne eigene wijsheid plotseling verstikt w as ; de overvloed der laatste zou zoo groot geweest zijn, dat
niemand, ook door het menigvuldigst vragen, hem verligting had
kunnen verschaffen. De Asen geloofden de sluw migedachte
logen , en de uitdrukking : win zijne eigene wijsheid stikken"
werd later tot spreekw oord bij de noordsche volken , en vooral
gebezigd van menschen , die zich bovenmate wijs gelooven , en
door overspanuen verbeelding tot de azen voor anderen warden. De beide dwergen hadden voortaan den kostelijken drank
in vrede kunnen bezitten , zoo zij zich niet door nieuwe moorden van kunnen schat beroofd hadden. Fialar en Galar bragten namelijk naderhand den revs Galliny en diens gade, die
hen kwamen bezoeken , op arglistige wijze oin. Den man,
die niet zwemmen kon , verdronken zij te zamen , door het
plotseling omstorten der kaan , waarin zij met hem eenen togt
op de opene zee deden, en daar de reuzin , die den dood van
haren gemaal aan een ,bloot toeval toeschreef, in het huis der
dwergen onophoudelijk weende en jammerde, earn Fialar het besluit, om zich insgelijks van de lastige vrouw te ontslaan. Hij geleidde haar buiten de deur, onder voorw endsel, dat hij haar naar
de plaats zou heenroeijen , waar Gilling verdronken was ; want
zij had den vurigen wenseh geuit, om die treurige plaats te
zien. Galar loerde ondertusschen reeds op het dak , en liet,
volgens afspraak met zijnen broeder, eenen zwaren molensteen
op haar nedervallen, toen zij over den drempel trad. Zoo werd
ook de tweede moord volbragt. De omgebragte echtelingen hadden echter eenen zoon, Suttung genaarnd. Deze had niet zoo dra
vernomen op welk eene arglistige wijze zijne ouders waren omgebragt, of hij besloot hen te wreken. Hij nam de goddelooze
(IAA ergen gevangen, en sleepte hen naar eene eenzame woeste klip,
die midden in zee boven het water uitstak, om hen daar van honger te doen omkomen. Door den nood tot het uiterste gedreven,
boden de dwergen hunnen overwinnaar als losgeld het kostbaarste
aan, wat zij bezaten , namelijk de dichtermeede. Suttung nam
dit aanbod aan; schonk den dwergen de vrijheid, en verborg den

Quinquatrus.—Quobdas.

577

wonderbaren drank in zijne woning, in het rotsgewelf van den
Hnitberg, alwaar hij de bekoorlijke GunlOcle, zijne dochter, tot
bewaakster van den kostbaren buit aanstelde. Op 0 di n is verhaald , op welke wijze , toen de Asen van den wonderbaren drank
kennis bekomen hadden, deze door de geveinsde liefde van Odin
voor GunlOde naar Asgard ontvoerd werd. Van de dwergen , die
de meede vervaardigd hadden, kreeg zij den naam van d w er gdrank, ook wel dien van Hnitbergmeede, enz.
Quinquatrus (romeinseh), een feest , z. Miner y a.
Quirinus (romeinsch) , een krijgsgod der oude Sabijnen,
die onder het beeld van eene laps vereerd werd ; eigentlijk een
bijnaam van Mars. Zijn naam ging op den vergoden Romulus
over, den krijgshaftigen stichter van Rome, wien men in dien tijd
geen schitterender benaming geven kon. De aan den nieuwen
Quirinus gebouwde tempel stond op den q u i r i n a li schen
heuvel, die den ouden naam behouden had. Ook Janus droeg
wel dezen bijnaam, en de romeinsche burgers kenden voor zich
geen grooteren eernaarn, dan dien van Quirite n, dien zij hoogst
waarschijnlijk eerst na hunne vereeniging met de Sabijnen aangenomen hadden.
Quobdas (laplandsch), een toovertrommel, versierd met
allerlei zeldzame karakters en bonte kleinigheden. De kwakzalvers bedienen er zich van, om alarm te maken en de booze geesten nit het huis te verjagen , die de eene of andere ziekte hebben aangebragt.
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Radegast of Roswodiz (slavisch), een der Brie hoofdgoden der Sorben en Wenden , de god der eer en der sterkte,
voornamelijk vereerd in de nude stad Rhetra , die ongetwijfeld
aan het Tollensermeer in Mekklenburg-Strelitz gelegen was.
Omdat zijne priesters de gewoonte hadden hem bij het offeren
naar zijnen raad to vragen , werd hij Radegast (Radgost, Riedigast), d. raadgever, genoemd. De andere naam, Roswodiz, beteekent legeraanvoerder. Want hij was eene soort van krijgsgod,
wien ter eere men dikwijls de gevangenen op wreedaardige wijze
slagtte. Zijn nit massief goud vervaardigd beeld stelde eenen
jongen krijgsman voor op wiens dik gekroesd hoofdhaar een vogel (zwaan of adelaar) met uitgebreide vleugelen prijkte. Op
zijne borst droeg hij eenen ossekop, het wapen des yolks en
het zinnebeeld der sterkte, en die door de regterhand bij wijze
van een kort schild werd vastgehouden; in de linker droeg hij
eenen hellebaard. Bij hem stond zijn heilig wit paard, uit welks
bewegingen de priesters voorspellingen afleidden.
Ragnarokr (noordsch), de »godenschemering," het einde
der wereld en de ondergang van al w at bestaat , waarvan zelfs
de goden (Asen) niet uitgesloten zijn. Zij wordt door den dood
van Balder voorafgegaan , van wiens levee het Neil der Asen en
der wereld afhing. De beschrijviug dier vreeselijke gebeurtenis,
die na den hardnekkigsten strijd de schepping door vuur verteren
zal , leze men op Walhalla.
Rama (indisch), z. Wischno u,
Ran (noordsch), de zuster en gemalin van Aegir, den god
der wereldzee, en de moeder der negen Golfnzaagden. Z. A egi r.
Deze negen dochters omringen bestendig hare stormachtige zee-
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moeder, en duiken in witte sluijers uit den afgrond op, om deels
aan de schipbreukelingen eene vriendelijke reddende hand te bieden en hen over de onstuimige watervlakte te geleiden, deels om
de verdronkenen naar het rijk hare wilde moeder te geleiden.
De onder Aegir genoemde namen dezer dochters duiken hare
verschillende eigenschappen aan; van eenigen wordt de imam
afwijkend opgegeven. Zoo vindt men dan ook: Raun , de ruischende, Bylgia, de stormende , Kolga , de vloeijende, Dram;
de dreigende, Hefting, de stijgende, Udur, de begra vende, Dufa,
de diepte, Hemingltifa, de hemelaanblafiende, en Blodughadda,
de bloedverzwelgende.
Remus (romeinsch), z. Romulus.
Retti (indisch), z. Kamadew a.
Rhadamanthus of Rhadamanthys (grieksch), een
der regters in de onderwereld, spreekwoordelijk beroemd wegens
zijne wijsheid en regtvaardigheid. Z. Minos, Europa en El ysi u rn. Wegens eenen twist met zijnen brooder Minos vlugtte
hij nit Creta naar Cirrha en huwde aldaar met Alcmene.
Rhamnusia (grieksch), een bijnaam van Nemesis, wier
standbeeld in het attisehe vlek Rhamnus stond. Z. Nemesis.
Rhea (grieksch), de dochter van Uranus en Gaea (aarde),
zuster en gemalin van Kronos (Saturnus), die hare kinderen verslond. Z. Jupiter en S a t ur n u s. In hare plaats, als gebiedster der wereld, trail na de volkomen overwinning op de Titans,
de godenkoningin Hera (Juno), hare dochter, de zuster en gemalin van Jupiter. Zij zelve word langzamerhand met Cybele
(Ops) vermengd en als de groote phrygische godenkoningin aangebeden. Z, C y b e.
Rhea Silvia of Ilia (romeinsch), z. Romulus.
Rhesus (grieksch), een koning van Thracie, volgens Hon6rus een zoon van EzOneus , naar anderen van den riviergod
Strynzon en eene Maze, Terpsichore, Calliope of Euterpe. Hij
trok den koning Pri5nzus van Troje to hulp, en was in het bezit
van een gespan rossen , dat, naar het besluit van het noodlot, de
belegerde stad onoverwinnelijk zou gemaakt hebben, wanneer
het eenmaal op de trojaansche velden goweid en uit den stroom
Xanthus zou gedronken hebben. De paarden waren uitstekend
groot en schoon , witter dan de verblindende sneeuw en snel als
de wind. De Grieken waren met deze godspraak bekend. Naauwelijks was daarom Rhesus aangekomen , of hij word in den
37*
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nacht overvalleu, door Odyssens (Ulysses) en Diomedes, die de
gevaarlijke rossen ontvoerden en hem zelven ombragten.
Rhodopis (grieksch-egypt.), eene wonderschoone maagd,
die door een zeldzaam toeval koningin werd. Terwij1 zij zich in
den Nij1 met hare slavin op zekeren morgen baadde, stortte plotseling een adelaar uit de lucht op de achtergelaten kleederen neder, en ontvoerde in zijne klaauwen een harer sierlijke sandalen.
Op het zelfde uur hield AT ycerinus , de toenmalige koning van
Egypte, in zijne hoofdstad. Memphis eene regtszitting onder den
blooten hemel, en toen nu de vogel over de marktplaats zweefde,
liet hij den buit gemaakten voetzool juist in den schoot des konings vallen. Verwonderd over deze buitengewone gebeurtenis
en te gelijk verbaasd over het sierlijke vrouwenschoeisel, waaruit hij tot de schoonheid der bezitster besloot, gebood Mycerinus
terstond, bet geheele land te doorzoeken om de eigenares op te
sporen. Lang zocht men te vergeefs, maar eindelijk werd de beroofde met den tweeden schoen in de stall Naucratis gevonden.
Aan het hof gseroepen , nam Rhodopis door hare verblindende
schoonheid het hart des vorsten dermate in, dat hij haar tot zijne
gemalin verhief. Toen de flood na eene reeks van jaren den
band van het gelukkige huwelijk verscheurde, gaf de diep bedroefde vorst bevel, voor de overledene koningin eene pyramide
op te rigten, die te harer gedachtenis den naam van Rhodope
zou dragen. Dit gedenkteeken onderscheidt zich van de beide
hoogere pyramiden daardoor, dat het nit de hardste steensoort ,
van het rotsgebergte in het verwijderde Aethiopie, is opgebouwd.
Rhodos (grieksch), z. H e Ho s.
Rischi's (indisch), de tien oudvaders der schepping, de
eerste dienaars, ja volgens eenigen de zonen van Brahrna , die
onmiddellijk uit hem zelven ontsproten en daarom Br ahmen
genoemd werden. Zij zijn de regelaars der wereld, en schiepen,
even als hun vader, goden, menschen en dieren. Hunne namen
waren: Dakscho, Pulastya, Agni, Wasischta, Atri, Maritschi,
Brigu, Narado, Pulagen en Kratu.
Roeland (oud-frankisch), de beroemdste held onder al de
dapperste paladijns van Karel den groote en diens neef, maar
wiens werkelijk bestaan zeer twijfclachtig is. In Noord-Duitschland vindt men eene menigte zoogenaamde R o el a n d s z u i le n,
))de steenen Roeland," die, naar het volksverhaal , door dezen
grooten keizer ter eene van zijnen dapperen wapengezel opge-
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rigt zijn; bij het raadhuis to Bremen prijkt een zijner standbeelden. Ariosto koos den reusachtigen held tot hoofdpersoon van
zijn bekend heerlijk heldendicht )) Orlando Furioso" (de razende
Roeland) De latere overleveringen kennen geenen sterkeren
held dan hem ; met de kracht van eenen Hercules rukte hij de
zwaarste pij nboomen uit den grond en bediende zich van den
stam tot knods of wandelstok. Met zijn zwaard kloofde hij eene
granietrots door, zonder dat er de minste schaar inkwam. Hij
zou in de vallei van Ronceval door verraad omgekomen zijn, na
den hardnekkigsten strijd tegen de ongeloovige Sarracenen of Mooren in 778; zijn voortreffelijk zwaard heette Durenda of Durendarte, en zijn ver klinkende hoorn droeg den naam van Olifant.
Rok (perzisch), een fabelachtige vogel van eene ontzaggelijke
grootte , vooral uit de oostersche volksspreukjes bekend. De
Grypvogel is van hem slechts een zwak tegenbeeld. Want de
vogel Rok bezit eene reusachtige gestalte, gepaard met zulk eene
verbazende kracht, dat hij niet alleen levende menschen, maar
ook de grootste dieren , kameelen en olifanten , tusschen zijne
klaauwen vat, en als eene prooi naar zijn nest voert. De perzische verdichting gaat echter nog veel verder. Volgens deze heeft
de vogel Rok zijne wooing op het wereldgebergte Altordschi
gevestigd; bij Coeval rolde eenmaal een ei nit zijn nest, en toen
het in den val verbrijzelde , stroomde er als eene wolkbreuk
eene vloeistof uit, die meer dan dertig steden en dorpen overstroomde.
Rolf (noordsch), een beroemd deensch koning, die de twaalf
Berserkers in zijne dienst had, welke door vuur en water gingen; volgens eenigen zelfs de twaalfde dezer onverwinbare helden.
Roma (romeinsch), de
als persoon gedachte godin
der stad Rome, die men
voor eene dochter van den
krijgsgod Mars uitgaf , en
door tempelgebouwen eerde. Wij zien haar hier als
krijgsgodin, naar het ideaal
van Minerva, met eenen
helm op het hoofd en met
de linkerhand op het gevest van een zwaard rue-
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tende; een lang gew and omsluit haar ligchaam , doch hare regterborst is als bij eerie Amazone ontbloot. Zij zit op de zeven heuvelen der stud; aan hare voeten stunt de zachtaardige wolvin,
die, volgens de overievering, de tweelingen Romulus en Remus
zou gezoogd hebhen; tegenover haar rust de god van den Tiber,
op de golven van den stroom rustende, en in de regterhand
eenen tak houdende.
Romulus en Remus (romeinsch), de beide stichters der
stad Rome, waren tweelingen en zonen van den god Mars.
lluntie moeder, Rhea Silvia, ook ilia geheeten , was de eenige
dochter van Num-itor, vorst van Alba Longa, en afstammeling
van den nit Troje gevlugten Aeneas, door diens noon Ascanius,
den stichter der genoemde stad. Met zijnen broeder Amulius
had Numitor de vaderlijke nalatenschap zoodanig gedeeld, dat
de eerste de schatten, en de laatste den schepter bekomen zoude.
Het duurde echter niet lang, of Amulius stiet zijnen broeder van
den troon, en dwong diens dochter, om tegen haren wil Vestaalsche maagd to worden, opdat zij ongehuwd zou sterven en zonder nakomelingschap bleve. Deze voorzigtige maatregel bereikte
echter zijn doel niet. De krijgsgod wist toegang tot de in den
tempel opgesloten maagd to verkrijgen, die vervolgens heimelijk
moeder van gemelde twee zonen nerd. Toen Amulius deze tijding evenwel vernam, beval hij de zuigelingen in eenen trog to
leggen, en dien in den Tiber to plaatsen orn hen to doen verdrinken, Toevallig was echter de rivier buiten hare oevers getreden, zoo dat de trog bij het terugtrekken van het water op
het drooge staan bleef.
Eene van hare jongen
beroofde wolvin zoogde de kleinen en een
specht bragt in zijnen
snavel voedsel voor
hen aan. Zoo vond hen
eindelijk eon konink]ijke herder, Faushilus genaamd, die, over
het wonder verbaasd,
de wolvin verjaagde,
de knapen mode naar luuis nam, en hen met zijne vrouw Acca
Laurentia als zijne eigene kinderen op% oedde. Tot dappere jon-
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gelingen opgewassen , beschermden zij de kudden van hunnen
pleegvader voor rooverijen en hielden zich met de jagt lezig.
Toen Faustulus hen naderhand van het geheim hunnen geboorte
onderrigtte, onttroonden zij hunnen oudoom, versloegen hem,
en plaatsten hunnen grootvader op den troon. Vervolgens besloten de beide broeders, op de plants, waar zij gevonden waren ,
eene stad te bouwen; daarbij geraakten zij echter onderling in
twist ; zij vatten de wapenen op en Remus werd door Romulus
gedood. Thans heerschte de met broederbloed bevlekte Romulus
alleen over de stad, die op den palatijnschen heuvel lag en welke
hij naar zijnen naam Rome genoemd had. De romeinsche geschiedschrijvers verhalen van de middelen, waardoor Romulus
den bloei zijner nieuwe stad bevorderde, en waartoe vooral vele
oorlogen met de omwonende volken behoorden. Toen na eene
veertigjarige regering zijn room het hoogste toppunt bereikt,
maar hij ook vele vijanden in den senaat gekregen had, door zijne
willekeurige heerschappij , werd hij bij eene wapenschouwing
buiten de stad, terwijl er een verschrikkelijk onweder woedde ,
door de senatoren vermoord en in stukken gesneden, zoo dat hij
bij het opklaren der duisternis spoorloos verdwenen was, daar
de senatoren elk een stuk onder hunnen mantel hadden geborgen. Het yolk, dat de waarheid vermoedde , riep onstuimig urn
zijnen koning en dreigde op de patriciers wraak te zullen nemen;
maar daar verscheen de schim van Romulus, als een jongeling
van verblindend schoone gestalte en van bovenmenschelijke
grootte , aan den senator Julius Proculus op den weg van Alba
Longa naar Rome, en gelastte hem het yolk aan te kondigen,
dat hij gedurende het onweder levend tot de zalige goden was
opgenomen, en hem in het vervolg onder den naam van Quirinus goddelijke eer moest bewezen worden , want dat hij onder lien naam over den bloei en de welvaart van zijn yolk zou
blijv en waken. Het yolk geloofde den senator en stelde feestelijke krijgsspelen ter eere van den verheerlijkten koning in.
Roswodiz (slay isch), z. Rad e gas t.
Riibezahl (middeleenwsch germaansch), een berggeest ,
die zich in het Silezische Reuzengebergte ophield, en zich het
liefst . bergheer" hoorde noemen ; w ant Riibezahl is alleen een
spotnaam, die hem vertoornde. De menschen hebben niets van
hem te vreezen, zoo laug zij hem niet op boosaardige wijze zoeken te kwellen. Zijn karaktcr is over het algerneen goedaardig ;
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hij beloont de vromen en goeden, beschenkt de armen , die huip
noodig hebben en brengt den verdwaalden reiziger weder op den
regten weg. Die genera echter,, die het wages hem to beleedigen,
worden door hem gestraft; wel doodt hij niemand, doch hij kwelt
den beleediger op allerlei wijze en stort hem in duizendvoudige
onaangenaamheden, al naar dat de misdaad groat is. Zijne
magt is bovenmenschelijk, gelijk zich van zulk een wezen laat
verwachten. Niet alleen gebiedt hij onbeperkt over de in de
diepte der aarde verborgen schatten ; niet alleen kan hij zich
elk oogenblik op elke plaats van zijn gebied vertoonen, en verschijnt hij plotseling , geroepen of ongeroepen, wanneer men
hem nog mijlen ver gelooft; maar hij kan ook elke willekeurige
gestalte aannemen en zich vermommen in boschdieren, vogelen,
insecten, jonge en oude, schoone en leelijke menschenvormen.
Z. Gnomen.
Rugiwit (slavoonsch), de
_
Krzjgsgod der Wenden, wiens
colossale standbeelden , uit
hout of steen vervaardigd, in
de steden van Mekklenburg
en van het eiland Rugen en wel
meestal in het midden der stad
geplaatst waren. Men schreef
hem eene veelhoofdigheid toe,
die aan de godenbeelden uit het
oosten herinnert; want hij
droeg op zijnen hals zeven
hoofden, in den vorm eener
pyramide boven elkander geplaatst, zoo dat zij er als een
enkel groot hoofd met zeven
aangezigten uitzagen. Het bovenste werd door eenen hoed
met eenen zeer breeden rand
gedekt. In de regterhand hield
hij een blinkend uitgetoven
slagzwaard, en in zijnen gordel
droeg hij nog aan de eene zijde
vier, en aan de andere drie
III
zwaarden als teekenen van zijn
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barbaarsch beroep. Hij was zoo heilig, dat men hem tot op zekeren afstand niet mogt naderen; men plaatste rondom zijn standbeeld een afschutsel van roode doeken , en slechts de zwaluwen
mogten in de hoeken van zijn ligchaam en tusschen zijne hoofden ongestoord nestelen.
Russalki (slavisch), bekoorlijke waternymphen, die dikwijis uit de blaauwe golven opduiken , en den aanschouwer door
bovenaardsche schoonheid verrukken. Wie haar echter eenmaal
gezien heeft is ongelukkig; want hij kan nooit meer eenige liefde
voor eene sterfelijke vrouw gevoelen. Vergel. Nix en.

S.
Sadirjug (indisch), z. Jug.
Sakya—muni (indisch), z. D sch ak sc hi amuni.
Salamander (oude mythe), v uurgees ten, eene klasse
van wezens, die in het vuur kunnen leven en zich daarin bet liefst
ophouden.
Salmeineus (grieksch), een noon van Aeolus en Enarete,
broeder van Sisyphus, en voor de eerste maal gehuwd met Alcake, eene dochter van Aleus, die hem de schoonlokkige Tyro
baarde. TJit zijn geboorteland Thessalie begaf hij zich naar Elis,
verstiet zijne eerste gade, en huwde met Sider°. Hij was een onregtvaardig en hoogmoedig vorst. Van den eenen kant liet hij
toe, dat Tyro door hare moeder op de wreedaardigste wijze mishandeld werd, nadat zij door Poseidon (Neptunus) moeder van
de tweelingen Neleus en Pelias geworden was; van den anderen
kant eischte hij als koning van Elis goddelijke aanbidding. Hij
wilde het yolk wijs maken , dat hij Zeus (Jupiter) zelf was, en
bediende zich daartoe van een allerzonderlingst middel. In de
stad Salmi-me, die hij gesticht en naar zich genoemd had, reed hij
met zijnen zwaren strijdwagen over koperen bruggen, daardoor
het geratel van den donder nabootsende, terwiji zijne trawanten
te gelijker tijd eene menigte brandende fakkels naar beneden
wierpen, om daardoor den bliksem voor te stellen. Tot voortbrenging van den donder bediende zich de trotschaard ook van
met lucht gevulde lederen zakken, die hij achter zijnen wagen
voortsleepte. Hij liet zelfs eenige arme slaven vermoorden, en
verklaarde dan, dat zij door zijne bliksems verpletterd waren.
Om hem voor zijnen buitensporigen en goddeloozen overmoed
te straffen, trof Zeus hem gedurende zijnen rid over de brag met
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eenen werkelijken bliksemstraal, zoo dat de waanzinuige tirau
in den afgrond werd nedergeploft, en de geheele stad Salmone
te gelijk door de vlammen verteerd werd. Ook Sidero ontging
de verdiendestraf ilia. Tyro was gedwongen geworden, de beide
knapen te vondeling te leggen ; door herders gered en tot sterke
mannen opgewassen , wreekten daarop Neleus en Pelias hunne
moeder, en versloegen hare pijnigster bij het altaar,, waar naar
zij gevlugt was. De mythe eindigt daarmede, dat Tyro nu met
Cretheus, eenen anderen zoon van Aeolus en koning van Jolcus,
huwde en moeder van A eson, P heres en Amythdon werd. Over
den troon van Jolcus braken naderhand de twisters nit, die onder Argon au t en verhaald worden.
Samane6rs (chineesch), de hoogste klasse der heiligen, die
zich alleen aan eene altijddurende zelfbespiegeling overgeven,
en reeds op den hoogsten trap van zaligheid aangekomen zijn ,
van waar zij, zoo dra zij sterven, in het Niels overgaan. Z.
Buddha.
Saraswati (indisch), anders Br ami genaamd, de gemalin
van den schepper Brahma , volgens eenigen diens bekoorlijke
zuster of dochter. Hoe de god, toen hij haar zocht, dit met zijn
hoofd moest boeten , is onder Brahma verhaald.
Sarpedon (grieksch), z. Eur (5- pa en Min os. Fen tweede
van dezen naam was een zoon van Zeus (Jupiter) en Laodainia,
eene dochter van den held Bellerophon; hij streed dapper tegen
de Grieken voor Troje en viel door de hand van Patroclus, den
vriend van Achilles.
Saters (grieksch), de moedwillige gezellen van Bacchus, dikwijls verwisseld met Panen , Panisken en Faunen ; zij waren
oorspronkelijk wanstaltige boschgodheden , die zich vooral op
den roof van Nymphen toelegden. Zij houden veel van dronkenschap en slaap en zijn ook minnaars van dans en muzijk. Zie
wat hunne gestalte betreft op S i l e n u s.
Saturnus (romeinsch) en K r on o s (grieksch), de tweede
wereldbestuurder, en koning van den griekschen godenhemel,
een zoon van Uranus (hemel) en Gaea (aarde), Welke beiden het
eerst het heelal beheerschten. Saturnus behoorde tot de Titans,
de derde klasse der kinderen van zijne ouders, en was de jongste,
maar ook te gelijk hun listigste zoon. Vroeger had Gaea de drie
honderdhandi ge reuzen voortgebragt (de Hekatoncheiren of Centimanen), alsmede de bliksemsmedende C yclopen ; twee soorten

58 8

Saturnus.

van schepsels, die de vader, wegens hunne vreeselijk afschuwelijke gestalten, in den Tarthrus opsloot. De moeder was echter
daarover zeer op Karen gemaal vertoornd , want zij had veel
liefde voor hare kinderen. Dat zij naderhand nog eene reeks van
Titans en Titaninnen het aanzijn gaf, kon haar voor haar bitter
verlies niet schadeloos stellen ; veel meer haalde zij deze nieuwe
kinderen over, om de onschuldig gekerkerde broeders te wreken, en den hardvochtigen vader de gehoorzaamheid op te zeggen. Allen sidderden voor zulk eene afschuwelijke daad terug,
met uitzondering evenwel van Saturnus, die het voorstel van
zijne moeder zonder aarzelen aannam, en met haar medewerkte
om den heer der wereld te verschalken. Toen nu op zekeren
nacht de hemelgod Uranus de aardgodin Gaea bezocht, sprong
de jonge Titan uit eene hinderlaag te voorschijn, en ontmande
zijnen vader met eene scherpe zeis of sikkel, die zijne moeder
hem heimelijk gegeven had. Van daar komt het, dat als biernevens , Saturnus gewoonlijk met zulk een
wapen wordt afgebeeld.
Hierop werd Uranus van
zijne heerschappij beroofd, en de overwinnaar
nam under goedkeuring
der overige Titans de
plaats van den afgezette
in, bevrijdde de gevangen
broeders nit hunne onderaardsche gevangenis
en huwde met zijne zuster Rhea of Rheia. Gedurende eenen geruimen
tijd handhaafde zich de
regeerder der wereld in
het bezit van den schepter, doch niet zonder
zorg. Want toen zijn vader het onderspit delfde,
had hij over zijnen zoon
den vloek uitgesproken, dat den ondankbare eenmaal een gelijk
lot trcffen mogt. Daarom verslond Saturnus uit voorzigtigheid
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al zijne kinderen terstond na de geboorte; hij stiet ook zijne
naauwelijks bevrijde broeders op nieuw in de duisternis van den
Tartarus terug, opdat hij van niemand iets voor zijne kroon
zou te vreezen hebben. Het omkomen harer kinderen baarde
evenwel Rhea, even als vroeger aan Gaea, de grievendste smart.
Reeds had haar gemaal vijf zonen en dochters na elkander verslonden , namelijk Pluto , Vesta , Ceres, Neptunus en Juno; zij
besloot ten minste een harer telgen aan dit wreede lot te onttrekken. Op Jupiter is verhaald op welke wijze haar dit gelukte. Deze, tot krachtig jongeling opgewassen, vervulde deu
vadervloek van Uranus; hij gaf eerst zijden vader een braakmiddel in, waardoor zijne verzwolgen broeders en zusters weer
te voorschijn kwamen , stortte den tiran van den troon en ontmande hem, plaatste zich zelven op den godenzetel, en ontsloeg
de honderdhandige reuzen en de magtige Cyclopen uit hunnen
kerker. Met hen en zijne broeders vereenigd, overmeesterde
hij de Titans, en wierp hen voor het grootste gedeelte in denzelfden kerker, waarin hunne oudere broeders zoo lang gesmacht
hadden , en waarvan hij zijne bondgenooten, de Hekatoncheiren
tot wachters aanstelde. De griekschemythe verhaalt, dat de ongelukkige Saturnus het lot der meeste overige Titans deelde, en in
het schimmenrijk zoo lang boette, tot dat de vijanden van den
derden wereldbeheerscher genade ontvingen ; tom schonk Jupiter
hem den schepter over het zalige schimmeneiland Elysium, ten
eeuwigsten dage; de vloek der overoude scheppingsdagen was vervuld of had zijne kracht verloren. Tegenstrijdig met het gegeven
verhaal berigt daarentegen de romeinsche mythe, dat de uit den
hemel verdreven Saturnus naar Italie vlugtte, en zich in het
schoone , van alle zijden door gebergten omringde land Latium
voor de blikken der nieuwe goden verborg. Hier regeerde op
dit tijdstip de overoude koning Janus, die hem gastvrij ontving
en hem eindelijk tot medebestuurder verkoos ; gene vestigde zich
op den Janiculischen, deze op den Saturnischen heuvel, welke
laatste naderhand de Capitolinische heuvel heette. Onder hun
beider bestuur bloeide over het zonnige Hesperie de hooggeroemde gouden eeuw,, die door de dochters als het hoogste top–
punt van menschelijke gelukzaligheid op aardegeschilderd wordt;
de menschen bleven altijd jong , krachtig en gezond ; zij leefden
vrij van schuld en zorgen en volkomen gelukkig als de onsterfelijke goden, en hun flood, wanneer die eindelijk kwam, bestond
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in een zacht insluimercn, of in eene smartvrije verwisseling
van hun ligchamelijk omhulsel voor een onvergankelijk hgchaam.
Regtvaardigheid heerschte overal, zoo wel als vertrouwen, liefde
en vroomheid. De bezittingen waren voor dieven beveiligd ,
sloten , grendels, deuren en grenssteenen bestonden er niet, krijg
en moord werden niet gekend in de vreedzame velden, die door
de blijmoedige, vrije en onbezorgde menschen niet eens behoefden bebouwd te worden. Want eene eeuwige lente heerschte op
aarde , de akkers droegen van zelven alle vruchten en zonder
handenarbeid , en de diepten ontsloten hare schatten in overvloed voor elk zonder onderscheid. Ter gedachtenis dezer gelukzalige eeuw , waarin alle zegeningen in de ruimste mate over
Italie waren uitgestort, stichtte men te Rome het feest der
Saturn alien, dat jaarlijks van den 17 december af, eerst
Brie, vervolgens vijf, en eindelijk onder de romeinsche keizers
zeven dagen lang gevierd werd. Eene algemeene vreugde vervulde dan de harten, vrijheid en gelijkheid hieven alle onderscheid
tusschen voornamen en geringen, rijkey en armen op, heeren
en slaven verwisselden zelfs hunne rollers, alle ernstige bezigheid
rustte, men zond elkander wederzijdsche gelukwenschen en geschenken , kortom vrolijkheid en genot was de lens. Even als
de Grieken reeds vroeg hunnen Kronos tempels gewijd hadden ,
zoo bezat de italiaansche Saturnus te Rome, aan den voet van
het kapitool, insgelijks een overoud tempelgebouw, waarin de
archiven en schatten van den staat bewaard werden. Eene bijzondere mythe maakt hem ook tot vader van den wijzen Chiron,
en daar men dezen woudbewoner, even als het geheele centaurengeslacht, in lateren tijd de gestalte van half mensch, half paard
toeschreef, zoo verhaalde men, dat Saturnus diens moeder,, de
Oceanide Phil:gra als hengst zou bezocht hebben. Bij de lateren
gold deze god voor het zinnebeeld van den tijd, waarop de
grieksche naam Kronos schijnt te duiden ; daarom gaf men zijn
beeld de kenteekenen der zeis, het uurglas en vleugelen. In de
oudste afbeeldingen is hij steeds een oud man, met bedekt achterhoofd , regt afhangend haar en eene sikkelvormige harp in
de hand.
Schikgodinnen (griekseh) , z. P a rce n.
Schiva of S c hi w a (indisch), het tweede lid in de indisale Trimurti of drieeenheid , en de vreeselijke god der verwoesting , van Wiens betrekking tot de beide andere leden des
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wereldbeheerschenden drietals, den seheppenden Brahma en
den behouder Wischnou, onder Brahma gesproken is. Alle
drie goden waren oorspronkelijk in magt en rang gelijk ; maar
hunne aanhangers verheffen steeds een hunner boven den ander,
en zoo hebben ook de Schivalten hunnen Schiva tot oppersten
god gemaakt, die alleen voor den onveranderlijken hoogsten en
eersten god Brahm, den wereldschepper, moet onderdoen. Over
zijne geboorte zie de artikelen B haw ani en Brahm a. De
dienst van Schiva heeft in Indie die van Brahma geheel vervangen. De godsdienst des laatsten, die des vredes en des genots ,
heerschte eenmaal onbeperkt in Indie, maar de Hindoes ondervonden steeds meer haren verslappenden invloed en verbasterden
geheel en al, zoo dat zij in vadsige ledigheid en traagheid verzonken. Daar ontstond plotseling onder hen eene partij des krijgs
en der verwoesting, die in de stilte der heilige wouden den oorlogskreet deed weergalmen en de vrome priesters uit hun plan.tenleven, hunne bespiegelingen en stille gebeden wakker schudden ; zij zegepraalde over de vreedzame aanbidders van Brahma,
wier hand niet geoefend was in het zwaaijen der wapenen, en
wier lippen slechts gewoon waren vrome gezangen, maar niet den
wapenkreet te doers hooren. Brahma werd van zijnen troon gestooten en de dienst van den god der verwoesting en des oorlogs,
van Schiva, ook genaamd Mahadewa of Bhudischa, de groote
gebieder der sterke en magtige geesten, der ondieren en booze
wezens, verving de zijne. In verterende vlammen vaart hij neder,
in zijne hand den linganz houdende, het beeld des doods en des
levens. Want uit den flood ontwaakt een nieuw leven, in het
leven kiemt reeds de verwoestende dood : van daar is Schiva te
gelijk de god des doods, der verwoesting en de god des levees,
en der voortbrenging. De godsdienst der strengheid en van
den schrik trad in de plaats van die der zachtzinnigheid en der
bespiegeling; bloedige offers moesten vallen op de altaren, en
menschen vallen ter eere van den vreeselijken Schiva. — De
nude mythen schrijven dit bezwijken der godsdienst van Brahma
aan eene straf toe, welke dezen god voor zijnen hoogmoed en
zijne logentaal opgelegd werd. Z. daarover Brahma. Daardoor zoeken de Brahmanen het dan ook te verklaren, dat men
nergens in Indie sporen van tempels nit den tijd van het Brahmaismus vindt, terwijl uit den tijd van de Schivadienst vele gedenkteekenen van tempels en grotten zijn overgebleven , voor-
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namelijk de grotten in Elephante en Kennery op Salsette, alwaar
eene soort van stad in de rots is uitgehouwen, die met de afschuwelijkste afbeeldingen van dieren en gedrogten voorzien is. —
De woonplaals en troop van Schiva is op het eiland Schamban ,
dat voor het middelpunt der aarde wordt gehouden ; zij is een
steil gebergte van gedegen zilver,, genaamd Kaylasa, dat zijnen
glans over de geheele aarde verspreidt, zoo dra het door de stralen der zon beschenen wordt. Bit is het geval gedurende zes
maanden, waarin zij den bergkegel in bestendige kringen omloopt ; gedurende de andere helft des jaars daarentegen is dit
gebergte in dieren onafgebroken nacht verzonken. Eene ontelbare menigte van de afschuwelijkste draken omringen den voet,
waarom het slechts voor goden mogelijk is de schoonheid dezer
hoogten to bewonderen. Op de zilveren oppervlakte prijken
schitterende lustbosschen van gouden boomen, waarin heldere
beken van kristal ruischen; de vier hemelstreken hebben elk een
meer,, gevuld met melk , boter en suikersap. Schiva's woning
prijkt op den hoogsten top van het gebergte en wordt door de acht
paleizen der groote wereldwachters bewaakt. Zijne
gemalin is Parwati , ook
genaamd Bhawani, eene
hemelsch schoone vrouw,
voor Welke hij zulk eene
groote liefde koestert, dat
hij haar zelfs in de eene
zijde van zijn ligchaam opgesloten houdt, om nooit
van haar gescheiden to zijn.
Daarenboven, wanneer hij
de wereld doorrijdt , rust
zij naast hem in zijnen
schoot, terwijl hij haar met
zijne voorste regterhand
omvat houdt. Het dier,
waarop zij rijden, is een
stier of buffel , Nandi genaamd, die voor het
beeld der goddelijke
heid en regtvaardigheid
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wordt gehouden, en waarom dit dier zoo heilig geacht wordt, dat
het eten van rundvleesch voor de grootste heiligschennis wordt
gehouden en slechts de grootste verworpelingen der Paria's zich
dit veroorloven. — Deze Parwati, is de moeder der natuur en
des levens ; zij heeft een afwisselend gelaat, nu eens van schitterende schoonheid, dan eens schrikverwekkend en vreeselijk. Als
Bhawani straalt zachtheid en goedheid op haar gelaat ; zij draagt
het beeld der bevruchtende maan op haar goddelijk voorhoofd,
de lotusbloem rust in hare hand, en de golven van den haar gewijden Ganges ruischen haren lof. Maar zij is ook de verwoestende godin, want slechts uit den flood komt het leven te voorschijn, en uit den ondergang verheft zich een nieuw aanwezen.
Daarom is zij de dreigende godin des verderfs, bliksems schieten
nit hare vernielende oogen, en met hare zestien armen en handen, waarin zij zwaarden draagt, is zij vreeselijk om aan te zien.
Als zoodanig heet zij Kali (z. ald.). — Gewoonlijk wordt Schiva
door zijne vereerders Mahadew a, d. i. ,,groote god", getiteld.
Daar hij echter het groote beginsel der verwoesting is, hebben
schilders en beeldhouwers al hunne verbeeldingskracht uitgeput,
om aan zijn afbeeldsel alle kenteekenen van schrik en ontzettiug
te geven. Een halsband van schedels omringt zijnen nek, waarom zich slangen in plaats van haren kronkelen, en zijn gelaat
beeft meer van een verscheurend woedend dier, dan van een
menschelijk wezen. Wreedheid en bloeddorst zijn zijne voornaamstekaraktertrekken; hij zwaait het wapen Gheda, eenen ontzaggelijken knods, waarmede hij de boozen verplettert. Te gelijk
echter is wellust een grondtrek van zijn bestaan, waarom op
zijne feesten , de Schivararti, die in maart gevierd worden,
de ontuchtigste tooneelen der wereld plaats hebben, daar men
gelooft hem daarmede te vereeren. De Lingam is zijn voornaamste zinnebeeld en de troepen jonge Badaje,ren (Dewedaschie's), die de pagoden of tempels van Indie bevolken, worden
hoofdzakelijk tot zijne dienst afgerigt.
Schudra's (indisch), de vierde, laatste en laagste kaste
der Indiers, die bestemd is om de drie overigen te dienen. Z.
Brahma.
Sciron (grieksch Skiron), z. Theseus.
Scylla en Charybdis (grieksch), twee zeemonsters , die
nevens elkander wonen in de zeeengte tusschen Sicilie en de
zuidelijke punt van Italie, die voor de doorvareude schepen hoogst
38
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gevaarlijk zijn. De eerste, Scylla, woordelijk »de teef,"'was eene
dochter van Poseidon (Neptunus) en de nymph Crataeis, of van
Typhon en de Echidna; volgens anderen nog van anderen oorsprong. Als eene vrouwelijke reuzin in drakengestalte had zij
zes halzen en zes koppen , die altijd van honger en wildheid als
jonge leeuwen brulden , drie rijeu tanden in elken vraatzuchtigen muil en twaalf voeten, die evenwel gelukkig aan de hemelhooge rots, in walker beschaduwde zijholen zij zich ophield, vast
gesmeed waren. Op deze wijze kon zij slechts de helft van haar
afschuwelijk ligchaam buiten hare wooing steken, namelijk de
rondzoekende koppen, waarmede zij zeehonden, dolfijnen en de
grootste visschen tot stilling van haren honger greep, en wan-neer schepen voorbij voeren, somtijds ook de zich daarop bevindende menschen. Van het voorbij varende schip van Ulysses
(Odysseus) rukte zij met elk hares koppen eenen matroos van
de roeibanken ; de held stelde zich liever aan dit gevaar bioot ,
dan gevaar te loopen , de buit te worden van bet andere monster, dat slechts een pijlschot van haar verwijderd in de zee
loerde en het geheele vaartuig met man en muis zou verslonden
hebben. Want de Charybdis, eene dochter van Poseidon en G a e a
(aarde), was een nog veel afgrijselijker gedrogt; zij woonde op
eene vlakke rotsklip , beschaduwd door de nederhangende takken van eenen vijgenboom. Driemaal daags slurpte zij het zeewater in haren trechtervormig geopenden muil binnen en spuwde
even dikwijls het verzwolgen water weder uit. Beide monsters
in de enge straat gelijkelijk te ontwijken was onmogelijk , en
daarom koos Ulysses den kant der Scylla. a Van de Scylla in de
Charybdis vallen" is thans nog een spreekwoord, hetwelk zoo
veel beteekent als: »van den regen in den drop." Aan opsiering
der fabel heeft bet niet ontbroken. Even als de Charybdis door
Zeus (Jupiter) met eenen bliksemstraal in zee zou geslingerd
zijn, omdat zij, om hare vraatzucht te bevredigen, eenige moderen aan Hercules van de kudde van Guyon gestolen had, zoo
bragt de mythe hare nabuur met de vadermoordenares
de dochter van koning Nisus van Megara, in verband. Nadat de
overwinnaar Minos haar tot straf voor hare euveldaad verdronken had, zou Scylla in eene half dierlijke meermin overgegaan,
maar toch nog zoo schoon gebleven zijn, dat zij de liefde van Poseidon gewonnen had, waarom zij door Amphitrite uit minnenijd
in dit afschuwelijke zeemonster zou veranderd zijn. Zie echter ook
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G-1 aucu s. Thans bestaat er voor de schepen bij deze rotsen
geene reden tot vrees meer.
Selene (grieksch) , z. Luna (romeinsch).
Semele (grieksch), eerie der dochters van koning Cadmus
van Thebe en de met hem gehuwde hemelsche flarmonia, de
wegens haar droevig lot bekende moeder van Bacchus. Zij was
namelijk eene maagd van zoo uitstekende schoonheid , dat zij de
liefde van Zeus (Jupiter) won, die als een voortreffelijk schoon
jongeling menigvuldigen omgang met haar had. Dit wekte echter den altijd loerenden minnenijd van Hera (Juno) in zulk
eenen hoogen graad op, dat zij besloot um de begunstigde sterveling te verderven. Te then einde nam de godin eenmaal de
gestalte der oude min van Semele aan, en bragt zij aan de koningsdochter een bezoek; zij hoorde van den minnehandel harer
pleegdochter, maar wist bij haar op de listigste wijze argwaan
te verwekken, verklaarde den gewaanden Jupiter voor eenen
bedrieger en spoorde haar aan om zich aangaande de echtheid
van den persoon to vergewissen. Te dien einde raadde zij Semele
aan om er bij haren minnaar op aan te dringen , dat hij, zoo hij
waarlijk Jupiter was, voor haar in zijne ware gestalte zou verschijnen en wel in die, waarin hij gewoon was zijne gemalirt
Juno te omarmen. Semele was onnoozel en ijdel genoeg om zich
daartoe to laten verleiden. Toen de godenkoning haar kort daarna
bezocht, nam zij eene treurige houding aan, en wilde hare nederslagtigheid niet afleggen, voor dat hij met den plegtigsten
eed bij den Styx zwoer, haar eene bede to zullen inwilligen. Tot
zijnen grooten schrik echter verlangde nu de geliefde , dat hij
in al zijnen goddelijken glans voor haar zou verschijnen, urn
haar een dubbelzinnig bewijs van zijne hemelsche waardigheid
te geven ; vruchteloos waren al zijne pogingen, om haar van
hare dwaze begeerte to doen afzien, daar dit voor eon sterfelijk
wezen de noodlottigste gevolgen moest hebben. Gedwongen um
zijn woord to houden en de dierbare aan den ondergang over to
geven, verscheen Jupiter de volgende maal als eon werkelijk god,
gekleed in al zijne heerlijkheid en gewapend met donder en bliksem , voor de ongelukkige dochter van Cadmus. Oogenblikkelijk
werd zij door den gloed der bliksemstraleu verteerd. De god der
godin was slechts in staat um den knaap to redden, dien zij reeds
in den schoot droeg, den jongen Bacchus. De bliksemstraal, die
haar ligchaam opende, bragt het kind ter wereld, en opdat het
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niet zou omkomen, verborg de god zelf het te vroeg geboren
knaapje eenige maanden in zijne eigene heup. Op Bacchus zijn
de verdere lotgevallen van dezen zoon van Jupiter verhaald. Nadat deze zelf een magtig god geworden was, haalde hij zijne moeder uit het schimmenrijk en bragt haar op den Olympus, waar
zij verder ThyDne heette en algemeene liefde genoot.
Serapis (egyptisch), eene zeer oude godheid der Egyptenaren , wier beteekenis nog zeer onzeker is, en die voornamelijk
in Memphis en Rhakotis , het latere Alexandrie, vereerd werd.
Eerst onder de Ptolemeen werd de dienst van Serapis meer algemeen , en hij tot den magtigste en grootste der goden verheven , zoo dat hij als Osires onder eenen anderen naam werd be schouwd , en de dienst des laatsten door de zijne geheel verdrongen
werd. Serapis was nu, even als Osiris , de heer der elementen
en inzonderheid van den Nijl , de koning des levens en des floods,
de schenker van alle vruchtbaarheid , de regeerder der zon , en
de regter der zielen in het schimmenrijk; voorts de gemaal der
vroeger met Osiris gehuwde Isis, en over het geheel de hoogste
god des lands, zoo als eenmaal Jupiter Ammon. Zelfs was hij
ook de god der heelkunde, de zieken riepen hem om redding
aan, en hij werd vereerd als de grieksche Aesculapius (Askre"pios). Serapis werd afgebeeld als een ernstig man met een op dat
van Jupiter gelijkend hoofd, met
zwaren baard en golvende haren,
het hoofd door stralen omringd,
eenen langen afhangenden mantel,
en eerie korenmaat op den schedel,
als het zinnebeeld van den door
den Nijl geschonken overvloed.
Nevens hem ziet men gewoonlijk
een door slangen omwonden dier,
met den kop van eenen hond, leeuw
of tijger. Ook Hermes en Anubis
ziet men dikwijls bij hem afgemaald. — Daar Osiris de bovenwereld verlaten had en tot regter
der dooden aangesteld was, kon
;,,,,,, 1;1
de dienst van Serapis des te ligter
il i;
ingang vinden, en werd hij in het
nieuwe Alexandrie, het middelpunt van den egyptischen handel
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en van het verkeer voornamelijk vereerd. Men verhaalt, dat het
standbeeld van Serapis uit de stad Sin-Ope werd ingescheept, of
liever, dat de God zich zelven inscheepte om naar Alexandrie te
verbuizen. Later bezat hij in de overige deelen van Egypte meer
dan veertig tempels. Reeds bij den flood van Alexander den
groote vinden wij hem als beschermer der zieken aangebeden, en
lang daarna verrigtte keizer Vespasianus , in den naam van Serapis, te Alexandrie een pair wonderbare genezingen. Ook in Griekenland en Italie werden hem in lateren tijd vele tempels opgerigt. De beroemdste zijn er tempels was het Serapeum te
Alexandrie, waarin een gedeelte van de Alexaudrijnsche bibliotheek geplaatst was.
Sibyllen (oostersch , grieksch en romeinsch), profetessen
of waarzegsters der oudheid, die bij voorkeur de raadsbesluiten
der goden openbaarden en de toekomst aankondigden, even als de
priesteressen der orakels. Zij genoten een zeer lang leven, en
reeds in den vroegsten tijd werden er gevonden, waarvan eenigen zeer beroemd werden. Zij schijnen afkomstig te zijn uit het
oosten , en vervolgens aanleiding tot het delphische orakel gegeven te hebben. Men verzamelde vooral in Rome hare uitspraken,
die in verzen vervat waren, en Wier heiligheid en aanzien de gewone orakels lang overleefde ; bet waren de zoogenaamde sib yllinische boekeu. Toen zij door brand vernietigd werden, verzamelde
men de hier en daar verspreide spreuken op nieuw,, zifte en vernieuwde haar en maakte haar zoo goed mogelijk volledig, om
daaruit bij gevaarlijke omstandigheden raad of voorspelling voor
den staat te putten. In het geheel haalt men van zulke alwetende
vrouwen er nu eens vier, dan eens tien aan ; het eerste getal, naar
haar vaderland genoemd, bestond uit eene egyptische, erythraelsche , samische en sardische sibylle. Onder het tweede getal begrijpt men de volgende profetessen, die ten deele met hare uitspraken dikwijls met elkander verwisseld worden. Vooreerst was de
oudste van liby schen oorsprong , en eene dochter van Zeus
(Jupiter) en Lamia ; zij droeg bet eerst den naam van Sibylle,
die van haar op alle latere waarzegsters van die soort overge gaan is. De tweede was de chaldeische , anders ook de perzische,
egyptische of babylonische sibylle genoemd, naar het zeggen
veel ouder dan de eerste, daar zij reeds ten tijde van Noach zoo
geleefd hebben, en met een van diens zonen zou gehuwd geweest
zijn zij heette Sabba of Sambetha , stamde nit Bahylonie af,
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en men zeide van haar, dat zij den torenbouw, den togt van
Alexander den groote naar Indic en dergelijke zaken voorspeld
had. De derde was de delphische, die in den tempel van Apollo
geboren werd, geruimen tijd voor den trojaanschen oorlog, lien
zij lang te voren aankondigde ; hetzelfde beweert men van de
erythraeische; wier geboortestad Erythrae in Azie was. Eene
vijfde, de italiaansche, of naar hare geboorteplaats Cimmerium
bij Camae genoemde cimmerische sibylle, maakte zich kort na
de verwoesting van Troje beroemd; de zesde trail ten tijde van
Numa op en beet de samische. Van de vier overigen, de halespontische, die in de streek van Troas het licht aanschouwde en
ten tijde van Solon en Cyrns leefde, de phrygische , de tihur.
tinische , die hare rol bij Tibur (Tivoli) speelde en Albunea genoemd werd, en eindelijk de cumaeische , die zich te Cumae in
Campanie ophield, verwierf de laatste als waarzegster den hoogsten roem. Z. Cumaeische Sibylle.
Sichaeus (phoenicisch) , z. D i d o.
Siegfried (noordsch–germaansch), met den bijnaam van
den gehoornden of ho ornen, de magtige held van het Nibelungenlied, waarin verscheidene oude, uit Scandinavie afstam mende mythen tot een geheel zijn bijeen gevoegd en bewerkt,
hetwelks omstreeks den tijd der groote volksverhuizing speelt.
De inhoud van dit beroemde gedicht is de volgende: Siegfried
was de zoon van koning Siegmond van Nederland en diens gemalin Siegelind , die in eenen sterken burg bij Xanten aan den.
Rijn woonden, en even moedig en dapper als eerlijk en trouwhartig karakter van den echten oudduitschestempel waren. Reeds in
zijne jeugd onderscheidde hij zich door groote sterkte en heldendaden ; hij geraakte in het bezit van eenen onmetelijken schat en
eene onzigtbaar makende nevelkap. Daarenboven maakte hij zich
onkwetsbaar, behalve op eene enkele plaats van zijn ligchaam.
Toen hij namelijk eens eenen verschrikkelijken draak had omgebragt, baadde hij zich in diens bloed, waardoor zijne huid de
hardheid van /worn of een harnas verkreeg, en zij voor elk vvapen ondoordringbaar werd ; van daar kreeg hij den bijnaam van
den ,,gehoornden Siegfried." Terwijl hij echter bezig was om
zich te baden, viel er een blad van eenen lmdeboom op zijnen
schouder en bleef er op kleven, zoo dat het drakenbloed deze
plaats niet raakte, en de huid aldaar haren natuurlijken toestand
bleef behouden, zonder dat het mogelijk was naderhand dit ver-
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zuim te herstellen. Deze omstandigheid werd de oorzaak van
den vroegtijdigen dood des beroemden helds. Hakende 'mar
roem en avonturen, trok de jonge Siegfried naar het land der
IV ibelungen , alwaar hij Schilbung en Nibelung aantrof, twee
grimmige, reusachtige en trotsche reuzen , die juist op het punt
stonden, om eenen oumetelijken schat te deelen. Zij kozen den
jongen vreemdeling tot scheidsman , en schonken hem voor zijne
genomen moeite het onwederstaanbare zwaard Balmung ; maar
bij de dealing, of terstond daarna, ontstond er een hevige twist,
waarbij de held zich van het nieuwe wapen hediende, de reuzen
versloeg , het rijk veroverde en zich van den schat meester
maakte. Vruchteloos wierp zich een kleine dwerg, Alberic genaamd, die eene onzigtbaar makende nevelkap droeg, tot wreker der omgebragten op, die zijne meesters geweest waren;
Siegfried overwon ook dezen tegenstander,, loch doodle hem
niet, maar stelde hem tot bewaarder van den onuitputtelijken
schat aan, die van nu of aan in een versterkt kasteel bewaard
werd. De nevelkap van den dwerg, die behalve zijne reeds genoemde eigenschap nog die bezat van de kracht des bezitters
zevenvoudig te verhoogen, werd de buit van den overwinnaar.
Op den schat der Nibelungen kleefde ondertusschen een vloek,
die door de - goden daarover was uitgesproken, en vroeger of
later den eigenaar in het verderf moest storten. — Siegfried
keerde als een wijd beroemd ridder huiswaarts; zoo lang echter
zijne ouders leefden kon hij de kroon niet aanvaarden , ofschoou
de vasallen het wenschten. Daarom dacht hij op nieuwe avontnren. De faam van de bekoorlijkheden van Chriemhilde was
tot zijne ooren doorgedrongen ; hij besloot daarom naar de hand
der schoone te Bin gen, of naar ridderwijze om haar bezit te
kampen. Wel uitgerust , maar door slechts een twaalftal ridders
vergezeld, reed hij naar Worms aan den Rijn, alwaar de schoone
maagd woonde. Zij was de dochter der koningin-weduwe Ute ,
en had Brie broeders , de koningen Gunther, Gernot en Giselher,
die zich vorsten van Bourgondie noemden. Under de vasallen
van hun huis onderscheidden zich, benevens andere sterke en
koene ridders, inzonderheid Hagen
en en zijn broeder Danlavart.
Door den koning gastvrij ontvangen en naar verdienste geacht,
vertoefde Siegfried een vol jaar te Worms, zonder de bekoorlijke
Chriemhilde te zien , die van hare zijne den gast door de tralievensters van haar vertrek in het geheim dikwijls gadesloeg, en
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hem leerde bewonderen en beminnen. Toen gebeurde het , dat
Liudegast, koning der Denen, en Liudeger, koning der Saksers,
den Bourgondiers den oorlog aandeden. Siegfried trok met eene
schaar vasallen tegen hen te veld, voerde den strijd gelukkig en
toen hij met nieuwe lauweren versierd te Worms terugkeerde, gaf
de verheugde koning Gunther twaalf dagen lang een allerprachtigst feest, hetwelk de moeder en zuster ter eere des overwinnaars moesten bijwonen. Voor de eerste maaltoonde nu Chriemhilde aan den hoogberoemden strijder haar lieftallig gelaat , en
beiden hadden van nu of gelegenheid om elkander dagelijks aan
het hof te zien, te spreken en elkander de liefde te betuigen, die
in beider harten ontstaan was. MiddelerwijI kwam Gunther op
de vermetele gedachte, om mar de hand te dingen der onvergelijkelijk schoone Brunhilde, die aan gene zijde der zee in Isenstein of Isenland (IJsland) als koningin regeerde. Dit was een
allergevaarlijkst waagstuk , daar deze maagd eene reuzensterke
heldin was, die hare hand slechts aan lien minnaar wilde schenken, die haar in eenen drievoudigen wedstrijd overwonnen had.
In het tegengestelde geval, wanneer hij ook slechts in een van de
Brie wedstrijden overwonnen was, verloor bij het hoofd. Toen
de hovelingen, in weerwil van al hunne tegenwerpingen, den koning vast besloten zagen om zijn leven voor de vreeselijke schoone
in de waagschaal te stellen, haalde hem de vasal Hagen over, om
ten minste niet zonder Siegfried te vertrekken. De held bewilligde daarin op voorwaarde, dat Gunther an gelukkig volbragten
togt hem zijne zuster Chriemhilde tot gemalin zou geven. Hij
vergezelde alzoo zijnen toekomstigen zwager naar het verwijderde noordelijke land, en dwong de koningin Brunhilde door zijne
dapperheid den minnaar aan te nemen , daar zij niet anders gelooven kon , dan dat deze en geen ander haar overwonnen. had.
Want Siegfried had bij den strijd de nevelkap opgezet en was
alzoo zijnen vriend onzigtbaar te hulp gekomen. Brunhilde
moest alzoo haren gewaanden overwinnaar naar den Rijn volgen ; de door haar bijeen gebragte ridderschaar was echter
zoo talrijk, dat de Bourgondiers vrees daarvoor begonnen te
koesteren. Daarom haalde Siegfried eene bende van duizend
uitgelezene Nibelungen, die hij met den schat allerprachtigst
haduitgedost, uit voorzigtigbeid naar Isenstein, waarop de bruidstogt naar Worms vertrok en de dubbele bruiloft met oneindige
pracht en gejuich in den ouden koningsburg gel, ierd werd. Zie
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nailer over de daarbij gepleegde list het artikel Brunhild e.
De misleide koningin uit Isenland vermoedde niet het minste van
het haar gespeelde bedrog der beide zwagers. Chriemhilde begat'
zich welgemoed aan de zijde van haren gemaal naar diens vaderland , de grijze vader stood hem den schepter af, en zoo leefde
het jeugdige vorstelijke paar eenen tijd lang in genot en vrede,
die slechts eenmaal door den flood der moeder Siegelind een weinig gestoord werd. Reeds was hun geluk door de geboorte van
eenen zoon nog vergroot , toen zich donkere wolken aan hunnen
huwelijkshemel zamenpakten. Brunhilde, die intusschen hare"'
gemaal insgelijks eenen zoon geschonken had, die uit achting voor
den held Siegfried genaamd was, drong bij haren gemaal Gunther zoo lang aan, dat hij zijnen zwager uitnoodigde,om met zijne
gemalin een bruiloftsfeest aan het hof van Worms te komen bijwonen. De beide bloedverwanten verschenen daarop aan het hoofd
van een schitterendgevolg Gedurende dit bezoek ontstond er tusschen de trotsche en afgunstige Brunhilde en hare schoonzuster
een strijd om den voorrang. De beleedigde Chriemhilde, die geene
reden had om zich of haren gemaal te laten beschimpen, verzette zich tegen de aanmatigingen der zuster, maar liet zich door
den toorn vervoeren en verried het met het huw elijk van Gunther verbonden geheim, dat haar gemaal haar had toevertrouwd,
namelijk, dat niet haar broeder Gunther, maar wel haar gemaal de
sterke man geweest was, voor wie de overmoedige had moeten
buigen. Deze ontdekking had de noodlottigste gevolgen. Vruchteloos waren alle pogingen van Gunther om zijne gemalin tevreden te stellen, daar toch zijn ridderlijke zwager in alle opzigten
naar zijnen wensch gehandeld en hem steeds achting en liefde betoond had. Brunhilde, in hare ijdelheid doodelijk gekwetst, kende
in haren toorn geene grenzen en snikte luid , toen joist Hagen
voor haar trad. Naauwelijks had de woeste vasal de reden barer
droefheid gehoord, of hij zwoer plegtig op Chriemhilde's gemaal
wraak te zullen nemen. Oogenblikkelijk riep hij de drie koninklijke broeders en verscheidene voorname vasallen tot eene geheime beraadslaging bijeen. Het was om Diets minder, dan om
het lijf en Leven van den held te doen. De trouwe Giselher sternde
tegen elke gewelddadigheid en verklaarde het gekibbel der vrouwen voor eene ligte zaak ; de nit ager had nooit zulk eenen haat
verdiend. Hetzelfde gevoelen sprak ook Gunther met bepaaldheid
uit. Maar de wakkere manners AI erden oversternd ; Hagens voor-
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stel, om den dapperen ridder door list te dooden, daar dit in eenen
open strijd ondoenlijk was , ging eindelijk door, en eindelijk gaf
ook de koning zijne toestemming tot den moord, ofschoon zijn
edeler zin zich lang daartegen verzet had. Hagen bedacht nu om
den argeloozen ridder in het gewoel van een gevecht te verslaan ;
men deed alzoo valsche berigten van nieuwe vijandelijkheden der
Saksers overbrengen, en noodigde den gest tot eenen nieuwen togt
tegen hen uit. Toen Chriemhilde van bet uitbreken des oorlogs
hoorde, overviel haar ditmaal eene ongewone vrees voor het leven van haren gemaal ; v66r het vertrek der troepen had zij dearom een gesprek met Hagen, den vermeenden vriend des huizes,
en smeekte hem voor den dierbare als voor eenen broeder zorg
to willen dragen. Ja, de vrees noopte haar tot zulk eene openhartigheid, dat zij den valschen vasalmededeelde, op Welke pleats van
zijn ligchaam Siegfried kwetsbaar was, een geheim, waarvan niemend anders dan zij kennis droeg, Hagen beloofde alles en verzocht de minnende vrouw met schijnbaar de innigste deelneming
em deze kvvetsbare plek door eenig teeken op het gewaad van den
ridder kenbaar te maken, opdat hij die des te zekerder zoude kunnen beschermen ; zij gehoorzaamde in hare argeloosheid en teekende in het geheim op den mantel van baron gemaal tusschen
de schouders die gevaarlijke plaats met een kruis van fijne zijne.
It iets kon voor den verrader gewenschter zijn, want bij kende nu
de plaats, waar hij zijnen verraderlijken stoot moest toebrengen.
Daarop werd door Gunther den ridders gemeld, dat de Saksers
met de Bourgondiers vrede gesloten hadden, en tot viering dier
blijde gebeurtenis zou men nu eene groote jagt houden. De koningen reden met hunne vasallen blijmoedig het wood in, maar
de edele Siegfried werd als een lijk op eene baar teruggedragen
de trouwelooze Hagen had hem verraderlijk met zijn zwaard
doorstoken , toen hij zich over den rand eener beek heenboog urn
met het frissche water zijnen dorst te lesschen. De wanhopigste
smart maakte zich op het gezigt van het lijk van Chriemhilde
meester, en zij vermoedde dadelijk den geheelen zamenhang van
het verraad. Vruchteloos loochende Gunther alles, zij rukte hem
en zijne medepligtigen near het reeds koude lijk, en zie, de wooden
des verslagenen begonnen dadelijk weder te bloeden, zoo dra de
moordenaars er bij kwamen. Dit was voor de wanhopige weduwe
bewijs genoeg ; maar zij verborg hare wraakzucht voorzigtig in
hare borst , dear zij niet zeker was, dat de van bunnen beer be-
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roofde Nibelungen in staat zijn zouden , om den boosaardigen
Bourgondiers het hoofd te bieden. Zij gaf zich echter geheel aan
hare diepe smart over, hief het schoone hoofd des dooden met
hare witte hand op en kuste het, en zij weende bloedige tranen.
Na de begrafenis ontzeide zij zich alle genoegens van het hof en
wendde hare schreden bestendig naar den grafheuvel, waaronder de geliefde rustte. Op zekeren dag nu kwam de markgraaf Rudiger uit het oosten te Worms aan, met last om voor koning Etzel (Attila) naar hare hand te Bingen. Hoe grooten afkeer het
hart der treurende weduwe ook van eene verbindtenis met eenen
anderen man had, besloot zij toch daartoe over te gaan, daar zij
door het huvvelijk met zulk eenen magtigen vorst hoop kon koesteren om de goddelooze moordenaars te straffen en de schim van
haren dierbaren gemaal te verzoenen ; want alleen voor de wrack
wilde zij nog leven. Zij gaf hare toestemming, en volgde, schijnbaar getroost, den gezant naar het verre rijk der Hunnen, waar
de Donau stroomde. Ironing Etzel hield zich op in Tulna, om de
weduwe van den wereldberoemden held als zijnegemalin waardig
te ontvangen en Naar naar zijnen koningsburg in Weenen te geleiden. Lang verborg Chriemhilde nog het wraakgevoel in hare
Borst, om de moordenaars in daap te wiegen en hen naderhand
des te zekerder te treffen. Na verloop van zeven jaren echter haalde Chriemhilde den Hunnenkoning over, om haren broeder met
Hagen vriendschappelijk aan zijn hof te noodigen. De bourgondische vorsten kwamen met hunne dienstmannen, en ook de ei gentlijke moordenaar liet zich overhalen om mede te reizen, ofsaloon zijn kwaad geweten hem van deze uitnoodiging niets
goeds voorspelde. Na de gepleegde gruweldaad was de valschaard
bestendig in de gunst van zijne heeren gestegen, maar daardoor
ook hoe langer hoe trotscher en vernieteler geworden, en ook nu
haalde hij zich aan het hof van den koning der Hunnen door zij nen overmoed den algemeenen haat op den hals. De ondubbelzinnige versrnading, die hij overal jegens de koningin aan den
dag legde, en de boosaardigheid, waarmede hij eenen der voornaamste Hunneri in bet steekspel ombragt,deed allengskens het onweder boven het hoofd der Hunnen zamenpakken, gelijk Chriemhilde het wenschte , die daarenboven het your aanstookte en
voedde. Toen de vreemde twistzoeker daarom in eenen aanval van
woesten toorn de ongehoorde grun eldaad beging, van den zoon van
Etzel en Chriemhild het hoofd of te houwen, brak de storm in al
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zijne wonde los. De Bourgondiers werden in de zaal, die zij bewoonden, door eene bende woedende ridders der Hunnen aangegrepen; er ontstond een moorddadig gevecht, waarin de overwinning evenwel onbeslist bleef, daar Hagen met zijne andere
gezellen en dienaren met weergalooze dapperheid vochten, de
aanvallers terug dreven en de deuren versperden. Toen gebood
Chriemhilde bet huis in brand te steken. De belegerden, geteisterd door angst, hitte en dorst , weken evenwel niet voor de
magi des vuurs ; zij plaatsten zich voorzigtig aan de wanders van
de met rook gevulde zaal, om de vlammende balken van het dak
te ontgaau, die zij bij het nedervallen in den bloedstroom op den
grond poogden nit te blusschen , gelijk zij ook het bloed der verslagene vrienden en vijanden dronken om in hunne afgrijselijke
gevangenis niet te versmachten ! — De Hunnen aarzelden om
den strijd met de wanhopige vreemdelingen te vernieuwen ; daar
verscheen Diederik van Bern (de koning der Gothen, Theodorik
van Verona), een nasal van Etzel, met een aantal welgeruste
mannen, die terstond de zaal bestormden , maar ook alien onder
de slagen van Hagen en zijne wapengezellen vielen , wier aantal
ondertusschen ook tot weinigen zamensmolt. Na dit voorspel beproefde Diederik zijne eigene wapenen ; hij verdelgde het laatste
overschot der Bourgondiers en bragt den nog altijd niet ontmoedigden Hagen eene wonde toe, zoo dat hij hem te gelijk met koning Gunther gevangen nemen kon, dien men zonder uitstel
onthoofde, lean eene woedende leeuwin gelijk, betrad Chriemhilde thans in eigen persoon de vreeselijke strijdplaats ; sloeg het
hoofd van den verslagen broeder af, sprong toen op den geketenden Hagen toe, en hieuw ook hem met het slagzwaard den kop
van den romp. De diep gegriefde vrouw zag haven wraaklust volkomen bevredigd. Koning Etzel echter en de overige ridders
waren vertoornd , dat zulk een dapper ridder als Hagen eenen
zoo smadelijken dood door de handen eener vrouw gevonden had;
medegesleept door zijnen wrok over de onverwachte daad, stortte
Hzldebrand, een dienstman van Diederik, op Chriemhilde toe, en
stiet de koningin neder, nog voor de koning zulks beletten kon.
Siegfrieds stam was ondergegaan, zoo als het gevolg moest zijn
van den vloek, die op den schat der Nibelungen rustte: hetzelfde
was later het geval met het heldengeslacht der bourgondische
orsten, de tweede bezitters van den noodlottigen schat, die eindelijk in den Rijn geworpen en alzoo verdelgd nerd.
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Sif (noordsch), z. Thor.
Sigurd (noordsch), z. Brynhildnr, Siegfried en
Brunhilde.
Sigyn (noordsch), z. Lok e.
Silenus (grieksch) of Seilenos, de hestendige medgezel
van Bacchus, een noon van Mercurius (Hermes) , of ook van
Pan en eene nymph, volgens Pindarus te Malea op Lesbos geboren en met eene Najade gehuwd ; naar anderen afkomstig uit
de stall Nysa. Hij behoorde tot het geslacht der Sa ter s, die
daemonische wezens, welke, naar eene mythe, alien van Mercurius en de Nereide Iphthime afstamden en bestendig Bacchus
omzweefden. Silenus gold voor den oudste en tevens voornaamste van bet geheele gezelschap ;
hij was een blijmoedig, spotachtig en altijd opgeruimd
grijsaard. Wat zijn uiterlijk
betreft, zoo bezat hij eene vrij
leelijke gestalte; hij had een
kaal hoofd,eenen stompen neus,
eenen dikken verwarden baard,
eenen zeer dikken bulk als de
wijnzak, lien hij altijd met zich
rondsleepte,en korte dikke beenen. Daarenboven was hij bijna altijd dronken. Want even
als alle Saters den nieuw gevonden drank van Bacchus
venmatig beminden en lien
onophoudelijk dronken , zoo
waggelde ook de vrolijke oude
van den eenen roes in den anIIi
dere, en bediende zich, daar
zijne
ne b eenen hem
ig maa-l
hunne
dienst we iger den,
men meest
al van eenen ezel, waarop hij
Mit
van de eene naar de andere
zijne zwaaide, zoo dat de een
toe vallig wat rneer nuchteren was dan hij,
of andere sater,,
heen
helpe moest om heem zijn e venw igt te fdoen bewaren . Gezang
en
ontbrak bij deze brassen d e lee wijze
en
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gaf daarvan zelf gaarne het voorbeeld aan zijne springlustige
makkers. Deze door Bosch en veld zwervende gezellen geleken
echter niet geheel en al op hunnen aanvoerder, ofschoon men
hen soms regtstreeks S ile n e n noemde. een naam, dien ten minste
de oudere saters droegen, welke men wederom tot vaders van de
jongere saters maakte. Zij hadden borstelige opstaande haren ,
stompe en platte neuzen , naar boven spits uitloopende ooren als
die eener geit , halzen met langachtige kvvabben en paarden- of
geitenstaarten ; de ouderen, de Silenen, hadden kale hoofden en
verwarde baarden ; in lateren tijd gaf men hun ook hoornen en
bokspooten , doch dit geschiedde alleen, omdat men hen met de
Panen, Panisken en Faunen verwarde. De kunstenaars nemen
de gemelde kenteekenen niet altijd in acht; zij stelden de Silenen nu eens naar bovenstaande of beelding voor, dan eens met
lange staarten. Op bet tooneel, waarop zij dikwijls voorkwamen,
werden de Silenen als koorleiders, opzieners en vaders der jonge
saters beschouwd. De mythe beweert ook, dat Silenus de fluit
zou uitgevonden hebben ; dit brengt ons op zijne geestelijke bekwaamheden , waarin hij zich wezentlijk van de gemeene saters
onderscheidde. Niet nit liefde tot den wijn was hij de onafscheidelijke medgezel van Bacchus geworden ; maar hij was de opvoeder en leermeester van dien god geweest, en derhalve was hij
begaafd met groote talenten, waaraan de wijn naderhand niet de
minste schade toebragt. In tegendeel werd zijn goddelijk brein
door het vuur van den levenwekkenden drank nog meer opgewekt ; hij onderscheidde zich als een voortreffelijk ziener, voor
wien het verledene en de toekomst als een boek geopend lag, en
als eenen met diepe wijsheid voorzienen wijsgeer en vernuftigen
denker. In het wanstaltige ligchaam van den dronkaard woonde
eene schoone ziel. Van karakter was hij verdraagzaam , en men
hoort niets van twist of ongenoegen, dat door zijne spotternij
veroorzaakt zou zijn. De mythe verhaalt evenwel, dat hij zijnen
gebieder Bacchus in den Gigantenslag bijstond; Euripides, iu
wiens saterspel »Cyclops" ons een beeld van het geheele lustige
volkje bewaard gebleven is, laat hem zelfs zich beroemen , dat
hij den revs Enceladus zou doorstoken hebben. Anderen daarentegen schrijven de hulp, die Silenus en de Saters den goden
bewezen, aan de ezels toe, waarop zij in den strijd reden ; voor
hun vervaarlijk geschreeuw ging een gedeelte der Giganten op de
vlugt, waardoor de slag gewonnen werd. Anders was de onme-
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lodische langoor van Silenus een verstoorder van liefdesavonturen ; zijn plotseling gebalk wekte, zoo als onder Priapus verhaald is, de met eenen overval bedreigde godinnen , die zich bij
het gevolg van Bacchus aangesloten hadden. In verstand waren
de Saters van hunne zijde minder begaafd, doch zij bezaten insgelijks vernuft en bespeelden de fluit met groote volmaaktheid ;
in het algemeen schrldert men hen als moedwillig, dartel en behalve hunne reeds vermelde liefde tot den drank, als vooral
verzot op schoone nymphen en sterfelijke meisjes, Welke zij in de
wouden beloerden en met groote hardnekkigheid vervolgden.
Hunne attributen bestonden in fluiten, thyrsus, herdersstaf, bekers
en wijnzakken. Men beeldde hen nu eens drinkende , of dronken, of slaapdronken rondwaggelende af, dan eens op de cymbaal
spelende , of op andere wijze muzijk makende. Wanneer zij ge kleed worden afgebeeld, dragen zij nu ears purperen wollen kleederen, dan eens vellen van herten of geiten ; dat zij met pijnboomtakken, klirnop en wijngaardranken zich omkransden, was bij de
geleiders van zulk eenen god hoogst natuurlijk.
Silvanus (romeinsch), de woudgod, eene der oudste godheden van Italie, een bevruchtende natuurgod, die het bloeijen der
wouden, akkerlanden en kudden bevorderde en te gelijk het eigendom beschermde, daar hij de gene was, die de eerste grenssteenen
plaatste, om de akkers der naburen van elkander te scheiden.
Over elk bezit waakte een drievoudige Silvanus, een huiselijke,
landelijke en begrenzende. Men offerde hem wijn, meel, spek,
enz. voornamelijk op altaren, te midden van wooden, waaruit nu
en dan zijne stem zoo sterk weergalmde, als die van Pan, met
wien hij later dikwijls, zoo wel als met Faunus, verwisseld werd.
voor het overige blies hij de herdersfluit, en de kunstenaars stelden hem voor als eenen naakten, bdardigen man, op het hoofd
met eenen krans van dennentakken, in de regterhand met een
snoeimes, en in de linker eenen tak van eenen cypres houdende.
Sindri (noordsch) , z. B r ok.
Sinis (grieksch) , z. Theseus.
Sinon (grieksch), z. Pr i amu s.
Sita (indisch) , z. Wischno u.
Sirenen (grieksch), bekoorlijke zanglievende maagden, die
aan de kusten der Middellandsche zee, of die der eilanden woonden , de voorbij varenden door haar betooverend gezang tot zich
poogden te lokken, en hen dan doodden en verslouden. Het
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eerst leert men Naar door Homerus kennen , die evenwel noch
hare namen, noch hare gestalte of afkomst opgeeft ; hij spreekt
er slechts van twee , die naar eene latere opgave AglaophZne
(de schoonstemmige) en Thelxiepeia (de betooverend zingende)
heetten. De dichter vestigt hare woonplaats op een eiland van
Beneden-Italie , dat rondom door verborgene klippen omgeven
was , zoo dat de schepen aldaar volstrekt moesteu stranden ,
wanneer zij den steven derwaarts wenden. Door de verrukkelijke klanken vergaten de toehoorders vrouw,, kind, vrienden
en vaderland ; onwederstaanbaar voortgesleept , trachtten zij
de zangeressen te naderen , maar leden terstond schipbreuk op
de klippen, zoo dat het geheele strand met gebleekte been deren bedekt was. Desniettemin was Ulysses (Odysseus) zoo
gelukkig, het gevaarlijke eiland ongedeerd voorbij te komen. Hij
stopte zijnen matrozen de ooren met was digt, en liet zich zelven
aan den mast van het vaartuig vast binders, tot dat bet geluid des
betooverenden gezangs niet meer gehoord werd. Ook de Argonauten ontkwamen het gevaar; zij ontmoetten de Sirenen in de
omstreken van den Aetna, alwaar zij op eene vooruit springende
rots zich in de zon bakerden en hare gezangen aanhieven; maar
ook Orpheus hief op het whip Argo zulk een goddelijk lied aan,
dat de verleidsters zelven zwegen om naar die hemelsche toonen
te luisteren. De eene barer wierp daarop hare fluit, de andere
hare Tier weg, en beiden stortten zich in de diepte der zoute golven, alwaar zij in twee ontzettende klippen versteend werden.Wat
hare afkomst aangaat, zoo zijn zij, naar latere schrijvers, nu eens
dochters van Phorcus, dan eens van Gaea (aarde); anderen berigten , dat zij kinderen waren van den aetolischen riviergod
Achelous en de mute Terpsichore, of Melpomene, of ook van &crape, eene dochter van Amythaon, waarom zij naar Karen vader
Achelo7clen genoemd worden. Volgens nog anderen golden zij
voor Nymphen , die zich in het gevolg der sehoone Proserpina
(Persephone) op Sicilie bevonden , en na den roof barer jeugdige
meesteres van de goden vleugelen verkregen hadden, waarop
zij naar de kust waren gevlogen, en in Karen toorn over het
geleden verlies, door de toonen van Naar aanlokkelijk gezang
aan de voorbij varenden hare wraak besloten te koelen. Zij werden afgebeeld met vleugelen, het bovenlijf van eene schoone
maagd, het onderlijf van eenen visch of yoga, dat we] iets op
dat van eenen struisvogel geleek , althans klaauwen aan de voe-
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ten eeneu gevederden staart had. Eon dichter noemde haar
daarom Dharpyienvoetige nachtegalen." Even als haar getal ,
zoo veranderde men ook hare namen,
Nu eens waren er vier: Peisinbe,
Agldope (of Molpe), en de beide bovertgenoemden; dan eens drie: ParthenOpe, Leucosia en Ligeia ; doch
ook van deze namen week men dikwijls af. Behalve in de reeds genoemde
woonplaatsen, plantte men haar ook
over op het eiland Anthemoessa, of
op Capreae (Capri), of op de kust
van Napels zelf, eene stad, die vroeger den naam van PartheniSpe (de
maagdelijke) droeg , zoo men zeide,
haar de bovengenoemde Sirene van
dien naam, Wier graf aldaar getoond
werd. In den loop der tijden ging
het denkbeeld van de schade, die doze wezens aanrigtten, verloren , en dat van de liefelijkheid van haar gezang bleef slechts
overig, ja, Plato bedacht acht Sirenen, die met elkander de harmonic der spheren aanhieven. Onder Muzen is van den wedstrijd gesproken, dien zij met deze godinnen, trouwens tot haar
groot nadeel, aangingen.
Sisyphus (grieksch), een noon van den thessalischen koning Aeolus en van Euarete, bekend door de hem in de onderwereld opgelegde straf, was koning en stichter van Ephyra, het
latere Corinthe; hij was gehuwd met Mer'Ope, eene der zeven
dochters van Atlas, en kreeg bij Naar, behalve andere zonen,
ook Glaucus, die later de varier van den corinthischen held Bellerophon werd. Als tijdgenoot van den listigen roover Autolgcus , die zijn verblijf op den Parnassus hield, overtrof hij zelfs
dien nog in sluwheid en list; want deze ontstal hem heimelijk
zijne schapen, maar bemerkte niet, dat zij bepaalde kenteekenen
aan de pooten hadden. Daardoor ontdekte de beroofde ligtelijk
zijne kudde en dwong den dief, die terug to geven. Bij deze gelegenheid leerde hij, volgens eene latere mythe, Anticlea, de
dochter van Autolycus, kennen, die later de gemalin van Laertes, en moeder van Ulysses (Odysseus) werd. Sisyphus zou der
maagd hare eer ontroofd hebben , en, gelijk onder Ulysses
39
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opgemerkt is , de eigentlijke varier van dezen held geworden
zijn. De mythe der Atheners maakt hem ook tot straatroover;
als zoodanig werd hij, naar men zeide, door Theseus y erslagen ,
wiens gebied hij meermalen vijaudelijk had aangevallen. Dit
stemt evenwel niet met de hoofdmythe overeen, volgens welke
Sisyphus de versehrikkelijkste straf in den Tartarus onderging,
die hem door de goden zelven opgelegd was. De oorzaken daarvan luiden zeer verschillend. Volgens den een veroorloofde hij
zich gedurende zijn leven vele booze streken en misdaden; volgens anderen verried hij de geheime raadsbesluiten des hemels;
voorts zegt men, dat hij de tegen hem afgezonden flood in ketenen klonk, zoo dat eenen geruimen tijd niemand op aarde sterven kon. Een vierde beweert , dat hij op het doodbed aan zijne
gemalin verboden had hem te begraven: toen hij naderhand voor
Pluto verscheen, smeekte hij den god der schimmen hem weder
naar de aarde te zenden, ten einde zijne vrouw te kunnen
straffen, omdat zij aldus tegen de heilige gewoonte van het begraven gezondigd had. Het was hem gelukt den god te verschalken; op de bovenwereld terug gekeerd, maakte hij misbruik
van dit verlof en leefde voort, tot dat hij den allerhoogsten
ouderdom bereikt had, en Hermes (Mercurius) hem met geneld
in het schimmenrijk moest terug halen. Eindelijk verhaalt men,
dat de riviergod Asopus , onderrigt van zijne verbazende geslepenheid, zich met de vraag tot hem keerde, wie de roover zijner
dochter Aegina was; waarop de vermetele overeenkomstig de
waarheid geantwoord had, datZeus (Jupiter) Naar als adelaar naar
het eiland Aegina ontvoerd had Om dit verraad was hij door de
bliksems van den godenkoning in den Tartarus geslingerd, alwaar
hij veroordeeld weed om een zwaar rotsblok naar den top van
eenen steilen berg te wentelen ; zoo dra de steen echter den top
bereikte , rolde hij altijd onder vreeselijk geraas weder in de
diepte, zoo dat de arbeid telkens op nieuw beginners moest. Toen
Ulysses cells den Tartarus bezocht, vond hij hem met zijn moeijelijk werk bezig; hij zag, hoe de ellendige, in het zweet badende,
en door eene wolk van stof ornringd, zich afmatte , um de rots
naar boven te krijgen, en het hem niet gelakken mogt.
Skade (noordsch), z. Nior d.
Skalden (noordsch), z. Barden.
Skidbladner (noordsch), z. Frey r.
Skiold (noordsch), z, G e ft on.
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Skoll (noordsch) en Hate, eon reusachtig broederpaar in
wolvengestalte, de zonen van den wolf Fenris en de reuzin Gyge
(Gygur); zij vervolgen met opgesperden mull bestendig de zon en
maan, om die te verslinden. Daardoor ontstaan de nu en dan
voorvallende verduisteringen dezer hemelligchamen, die bij het
einde der wereld werkelijk ingeslokt worden Z. W a I h a 11 a.
Skuld (noordsch), z. No r n e n.
Slaapgod (grieksch en romeinsch), z Hypno s.
Sleipner (noordsch), het beroetnde ros van Odin; het had.
acht pooteu, liep sneller dan de wind en weed nooit moede, omdat de helft der voeten beurtelings rustle. Het was afkomstig
van den hengst Swadilfur, met welks hulp de godenburg Asgard gebouwd weed, en van den in eene nierrie veranderden
Loke. Z. Loke en Odin.
Sol (romeinsch), de zonnegod , z. Apollo en Helios
(grieksch).
Somnus (romeinsch), de slaapgod, z. Hypnos (grieksch).
Soter (grieksch), de redder, een bijnaam van Zeus (Jupiter) en andere goden, waarmede zij tot help aangeroepen
werden.
Sparten (grieksch), z. Cadmus.
Spes (romeinsch) en El pi s (grieksch), de godin der hoop,
volgens de Grieken de eenige godheid , die tot troost der regtvaardigen op de aarde aehter bleef, toen de overige goden, gelijk under Ast raea verhaald is, orn de booshcid der menschen
near den hemel verbuisden. De Romeinen bouvvden haar verscheidene ternpels buiten de stadsmuren. Men stelde haar voor
als eene slanke rnaagd , die op de teenen Iigt voortgaat, met de
regtet hand den bloesem van eenen granaatappel voor zich uithoudende, en met de linker haar gewaad sierhjk opligtende. Ook
heeft zij we] eenen bloemkrans in de haven en eene korenschoof
of 'worn des overvloeds in de handen.
Sphinx (egypt., aziat. en griekseb), een zinnebeeldig monster nit de egyptisehe en aziatische mythologie, dat naderhand
in de grieksche overg,ing , maar waarschijnlijk het zinnebeeld
der jaarlijksche overstroomingen van den Nijl was. Ofschoon
zij zeer verschillend wordt voorgesteld , blijft toch in al die afbeeldingen een karakteristieke grondtrek heerscheu. In Egypte
was hare gestalte een liggende leeuw zonder vlengels, met vooruitstekende voorpooten van kolossalen omvang, nu eens met het
31) *
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hoofd en de borst eener vrouw dan eens met rams- of sperwerskop. Het vrouwenhoofd is met eene in vouwen liggende routs bedekt en heeft dikwijls eene kleine slang op het voorhoofd. Er
komen mannelijke en vrouwelijke Sphinxen voor. Zij stonden
meestal in rijen voor de tempels, voor welker wachters, als ook
van de graven, zij gehouden werden. De zeldzaatnste gestalten
toonen ons de nude overblijfselen van Ninive. De mythe verhaalt,
dat zulk eon monster door Hera (Juno) uit het verste Aethiopie
naar Thebe gezonden werd, op welk land zij wegens de geboorte
van Bacchus vertoornd was. De Grieken maakten de Sphinx tot
eene dochter van den boosaardigen Typhon en de afschuwelijke
Echidna, of zeiden , dat de laatste Naar met baron eigen zoon,
den hood Orthrus , veil\ elit had. Onder Oedipus wordt van
deze Sphinx nader gesproken. Zij is voornamelijk bekend door
het raadsel, dat zij den Thebanen voorlegde, en hetwelk door
Oedipus opgelost werd. Over het geheel was de Sphinx een raadselachtig en altijd geheimzinnig v% ezen, welks gedaante de Grieken dikwijls naar hunnen nationalen smaak veranderden.
Stentor (grieksch), een strijder uit het leger voor Troje,
die zulk eene ontzaggelijke stem bezat , dat zij sterker was, dan
die van vijftig mannen to zamen. Van daar heet eene zware en
sterke stem nog altijd S t e n t ors tem.
Stenelus (grieksch), de naam van vele heldon der oudheid.
De beroemdste was een zoon van Capaneus en Evadne; hij veroverdo Thebe met de Epigonen, gelijk onder 0 edip us verhaald
is, en Troje met de Grieken. Over eenen tweede, de zoon van
Perseus en Andromgda, z. Hercules. Hij was de vader van
Eurystheus.
Stheno of Stheino (grieksch), z. G o r gb n e n.
Strophius (grieksch), z. Oreste s.
Stymphanden (grieksch), of Stympha li sche v °gels, z. Hercules en Argonauten.
Styx (grieksch), de vloed der onderwereld , en eene dochter
van Oceanus en Tethy,, die aan den ingang van den Hades
woonde. Z. Tar t'Arus.
Suada (romeinsch), en P e it ho (grieksch), de welsprekendheld, de godin der overreding, die men ook voor eene der Chariten (Gratien) uitgaf, was eerie gezellin van Venus en Amor
(Eros) , als ook der Illuzene Haar beeld, door Praxiteles vervaardigd, stood in den tempel van Aphrodite to Athene ; ook had
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zij eigene tempels. Zij werd voornamelijk door redenaars vereerd,
even als Hermes (Mercurius), omdat zij hun roem en aanzien
verleende.
Surtur (noordsch), z. Muspelhei m.
Suttung (noordsch), z. Qua ser en 0 d i n.
Swaixtix (slavisch), de god des liehts, zoo wel van de verwarmende zonnestralen, als van den nachtelijken sterrenhernel,
het purperen noorderlieht en de schitterende sneeuw. Hij was
een goedaardig wezen , dat men zich voorstelde als rijk gekleed ,
het hoofd met vlammende stralen omringd en op den schedel eenen
als het ware opvlammenden haarbos dragende.
Swantewit (slavisch), de oppergod, ten minste bij de Slay en van het westen en te Arkona op het eilaud Rugen , in zoo
verre men aannemen moet, dat Radeyast in Rhethra, de dondergod Pericunos in Kiew en elders een hooger aanzien bezaten.
Hij was een goed en kwaad god to
gelijk, al naarmate hij vertoornd was
of Diet. Zijn kolossaal standbeeld, dat
te Arkona prijkte, stelde hem voor als
een man in wendische kleeding, met
eenen tot aan de knie reikenden rok,
die wijde amen heeft en om het lijf
door eenen gordel wordt vast gehouden ; de beenen zijn naakt ; aan de zijde
droeg hij wel eens een groot zwaard ;
in de linkerhand eenen grooten boog,
en in de regter eenen boom des over-vloeds , alien attributen , die zijn dub11;1 1 1bel karakter moeten uitdrukken. Het
1
merkwaardigste waren zijne vier hooffro
den; die op vier breede halzen prijk
, /k
–
ten, met korte baarden en rondom even
lange gekroesdeharen. Zij drukten zijne
alwetendheid uit, daar men geloofde,
dat hij de aarde naar alle vier hemelstreken te gelijk overzien
kon, en derhalve zijnen vereerders de beste orakelspreuken kon
mededeelen. Den vromen, die hem aanbaden , schonk hij aardsche grootheid, magt en rijkdom ; men kon hem slechts door
menschenoffers verzoenen en gevangene christenen werden met
hunne paarden hem ter eere levend verbrand.
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Sylphen, ludtgeesten, z. Elementengeesten.
Symplegaden (grieksch), of Cy anische rotse n, somIN ijlen ook Plancten of dwaalrotsen genoemd , eene groep rotseri, in de straat tusschen Azie en Europa, die thans de straat
van Konstantinopel beet. Het IN aren volgens de mythe twee be.., egelijke rotsen , die aanhoudend als deuren tegen elkander sloegen en alles vernielden , wat er tusschen kwam. Onder Argon a u t e n is verhaald, hoe deze 'widen er gelukkig met hun
vaartuig door geraakten , zonder dat dit verbrijzeld werd. Sedert
lien tijd bleven de rotsen onbewegelijk stil staan, en was der .
-halvedtogn Zwarezvoltnigepd;
zonder dat zij gevaar liepen van verpletterd to worden.
Syrinx (griekscb), z. P an.

Ir.
Thaaut (phoenicisch), of Taaut us, een overoude god der
Phoeniciers , die met den Thot der nude Egyptenaren overeenstemt ; hij zou de uitvinder van het letterschrift, der wetenschappen en kunsten geweest zijn. Hij stond nevens Baal of Moloch,
even als Thot, naast Osiris, en droeg zorg voor het geestelijke leyen des yolks.
Talus (grieksch), een wonderman, van Wien eene zeldzame
mythe verhaald wordt. Hij was uit gedegen metaal geschapen, en
door Hephaestos (Vulcanus) aan den koning Minos van Creta gezonden, die zich van hem bediende om het eiland te bewaken. Driemaal daags liep hij het geheele eiland rood, om te zien of ook
sehepen de kust naderden ; zoo dra hij bemerkte , dat vreeindelingen den voet aan land wilden zetten, maakte hij zijn ijzeren
ligchaam gloeijend in een groot vuur,, dat hij tot dit Joel bestendig onderhield, en sloot alsdan de gelanden in zijne armen, zoo
dat zij eenen pijnlijken dood stierven. Eindelijk vond hij zijnen
ondergang door de Argoncruten, die insgelijks in gevaar geraakten van door hem gedood of sinadelijk verjaagd te worden, toen
zij met het Gulden Vlies uit Colchis terug kwamen. De tooveres
Medea, die zich bij hen beyond, hielp hen bij de landing; zij
wist, dat Talus slechts eene enkele ader bezat , die van den schedel tot aan de voetzolen liep en van onder met eenen ijzeren nagel gesloten was. Dezen nagel haalde Medea er nit, zoo dat het
metalen monster doodbloedde. Volgens eene andere vertelling
echter doodle hem een pijlschot van den held Poeas , waardoor
de wondbare plaats geopend wend. Over eenen tweeden Talus z.
Daedalus.
Tantalus (grieksch), ecn ovcroud koning van Lydic of
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Phrygie, cle stamvader van het beruchte huis der Tan taliden,
was volgens eenigen een zoon van Zeus (Jupiter), volgens anderen van den berggod Tmolus en eene godin Pluto, in elk geval
een afstammeling der goden. De mythe verhaalt van zijnen onmetelijken rijkdom , op welks oorsprong zij zelve heenwijst, daar
Tmolus , zijn vader,, de bebeerscher van het goudrijke Tmolusgebcrgte was en de naam zijner moeder Pluto eene godin van
den rijkdom aanduidt. Daarenboven werd eene dochter van den
naburigen riviergod Pactolus, in welks stroombed overvloedige
goudkorrels gevouden werden, zijne gemalin ; zij heette Euryanassa en schonk hem Brie kiuderen: Pelops, Brotgas en Nidbe.
Ondertusschen geven andere berigten voor de gemalin van Tantalus en de moeder deter kinderen eene dochter van Atlas op,
die men nu ens Mene, dan Bens Tayigte genoemd vindt.
Hij was in alle geval een zeer rijk vorst , en vat meer is, zulk
een bijzonder gunsteling der goden, dat zij hem menigmaal aan
de olympische tafel noodigden , hem in zijne woning in zijne
hoofdstad Sipylus bezochten, en langen tijd op de vriendschappelijkste wijze met hem verkeerden. Door zulk eene hooge gunst en
eer werd echter Tantalus overmoedig ; hij pleegde eene reeks van
gruweldaden , die hem niet sleehts van de gunst der hemelbewoners beroofden, maar hem ook de verschrikkelijkste straf op den
hals haalden. Niet tevreden, dat hij zelf de onsterfelijkheid verlangd had, ontfutselde hij heimelijk van de godentafel nectar en
ambrosia, ook om andere menschen daardoor onsterfelijk te maken. Voorts vertelde hij de dingen , die aan de godentafel besproken werden, en voor de stervelingen geheim moesten blijven; ten
derde beging hij eenen sehandelijken meineed, gelijk onder P a ndareus vermeld is, en ten vierde maakte hij zich aan de gruwelijke goddeloosheid schuldig, dat hij zijnen zoon Pelops slagtte,
braadde en hem den verzamelden goden als een kostelijk geregt
voorzette, hetwelk op Pelops verhaald is. Voor al deze misdaden
trof hem eindelijk de straf der goden. Tantalus werd van den
hemel en de aarde uitgesloten en naar de onderwereld verbannen , alwaar hem de volgende straf opgelegd werd. Hij werd aan
eeuwigen honger en Borst ten prooi gegeven ; midden in de onderaardsche rivier Eridanus staande, welker water hem tot de kin
reikte, bukte hij zich te vergeefs om te drinken. Het water week
weg, zoo dikwijls hij zijne brandende lippen dacht te bekoelen ,
eu droogde tot op den bodem der rivier nit. Daarenboven strek-
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ten boven zijn boofd boomen hunne takken, rijkelijk met vijgen,
granaten, olijven en andere vruchten beladen, uit, alsof zij hem
uitnoodigden om bet schoone ooft te plukken ; zoo dra hij evenwel
zijnen arm naar de uitlokkende vrucht uitstrekte, jaagde plotseling een stormvcind de groene takken omhoog, zoo dat hij hen
niet bereiken kon. Voorts was boven zijn hoofd eene vreeselijke
rots geplaatst, die elk oogenblik dreigde op hem neder te starten en hem te verpletteren, terwijl hij vruchteloos alle krachten
inspande , om haar te vemijderen of voort te schuiven. Maar niet
alleen hij zelf had zich door deze welverdiende, maar verschrikkelijke straf rampzalig gemaakt, ook zijn geheele geslacht deelde
in den over hem uitgesproken vloek. Zijne dochter Nine, die
de gemalin van Amphion werd, zag al hare kinderen door de
wraakzucht van Apollo en Diana dooden ; Pelops, die zijn vaderland verlaten en naar Griekenland vlugten moest, plantte
door nieuwe misdaden den vloek op zijn geslacht voort. De voornaamste gruwelen , die zich met den naam van het Tantalidenhuis verbinden, zijn, behalve de reeds genoemden van den stamvader,, den door Pelops arglistig gepleegden moord van 111 yrtilus , het afschuwelijke maal van Thyestes, de bloedwraak van
Aegisthus, de mannenmoord van Clytaeinnestra en de moedermoord van Orestes; echtbreuk, verraad, moord, misdaden van
allerlei aard, die op de vermelde namen nader beschreven zijn.
Tartarus (grieksch en romeinsch), antlers Or c us en I- I ad es, somwijlen ook Erebus en Avernus genaamd, was de
door Pluto en Proserpina beheerschte onderwereld, het rijk der
afgeseheiden zielen of der schimmen , het doodenrijk. Naar den
omvang schatte men den Tartarus ten minste even ruim als de
bovenvNereld en geloofde men, dat hij even zoo diep ander de
oppervlakte der aarde lag, als deze zelve van den hemel verwijdeed was. Volgens de alleroudste voorstelling evenwel lag dit
rijk aan het uiterste uiteinde der aarde, die men zich als eene
uitgebreide schijf dacht, en 1A-el aan de overzijde van den Oceanus, die de bovenwereld als een vloeibare gordel omringde. De
Tartarus lag dus achter dezen breeders -vvatergordel, IN aarop de
zonnegod lletios des avonds terug voer, wanneer hij zijne halfcirkelvormige hemelbaan afgelegd had, maar op zulk eenen
grooten afstancl van den zonnewagen, dat zijne zonnestralen al daar niet konden duordringen. Want eene driedubbele duisternis
omringde ceuwig de afschuwelijke kloof van den Tartarus, en
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een on beklimbare metalen mum. met metalen poorten sloot tan
rondom den afgrond van de overige wereld af. Wel geloofde men,
dat het Elysium, dat heerlijke verblijf des geluks en der zaligheid, in de nabijheid van dit duistere rijk gelegen was ; maar
het werd toch nog door het lieht der zon beschenen, en voor
een eiland gehouden, dat midden in den Oceanus lag. Later verplaatste men de beide rijken , zoo wel het Elysium als den Tartarus, in het binnenste der aarde ; het eerste versierde nu de
verbeelding met eene eigene zon en met eigene sterren ; de Tartarus daarentegen bleef voor zijne bewoners in de diepste duisternis gehuld. Want hij was eene strafplaats, waarin al de genen
opgenomen werden, die zich geene verdiensten verworven, of misdaden op de bovenwereld begaan hadden. Zoo was in den alleroudsten tijd de onderwereld de kerker voor de honderdhandige
reuzen , de Cyclopen en de Titans geweest. Zoo ook' het denkbeeld van strafplaats daaraan niet verbonden werd, bleef zij toch
altijd een akelig en ellendig verblijf voor de zielen der afgest orvenen. De laatsten werden eerst door Hermes (Mercurius), den
leidsman der dooden, met zijnen goudens taf door de metalen poort
gevoerd ; alsdan kwam het op de vraag aan, of de lijken op de bovenwereld begraven waren of niet. In bet laatste geval konden
de zielen haren togt niet verder voortzetten ; zij zwierven rusteloos road, tot dat zij door een of ander Coeval het geluk hadden,
dat hare ligchamen begraven werden, of dat ten minste eene tijdruimte van honderd jaren verloopen was, waarna zij de grenzen
mogten overschrijden, tot welke Hermes haar gebragt had. Op
gemelden metalen muur volgde namelijk een stroom , de Styx genaamd , die negenmaal het geheele doodenrijk omkronkelde en
met welks trazelijk voortstroomende wateren zich de klagende
rivier Coc:"ytus (Kokytos) op eene plaats vereenigde. Op dit punt
van den oever hield een dienaar van Pinto, de grijze en gemelijke Charon, steeds eene boot gereed voor de schimmen, wier ligchamen de eer der begrafenis genoten hadden ; hij voerde haar
over den Acheron, of het aclierusische meer, een slijkerig en
modderachtig water, dat door de zamenvloeijing der beide gemelde rivieren ontstaan was. Z. Charon. Aan de overzijde
hield in een hol de verschrikkelijke helhond Cerarus de wacht,
die elk liet binnengaan, maar alien, die terug wilden, verslond.
Alsdan kwam men op eene groote opene plaats , waar de schimmen hunnen regtvaardigen , maar strengen regter iii de verte
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op zijnen troo p zagen zitten ; het was ;Winos. Ue vromen, die in
zijne oogen genade gevonden hadden, mogten zich ter regterhand
wenden , alwaar een pad naar het Elysium leidde, dat door den
stroom Lethe van het overige doodenrijk was afgescbeiden; de
boozer' eater moesten zich naar de linkerzijde keeren, naar den.
eigentlijken Tartarus , die eenen drievoudigen muur had, en alwaar Rhadamanthus den aangekornenen hunne verschillende
straffen opleide. Ten opzigte dezer plaatsbeschrijving wijken de
onderscheidene dichters zeer van elkander af. Men hield het er
voor,, dat het verblijf der dooden , behalve door de genoemde
helrivieren , ook door den Phleg'ethon of Pyriphlegethon , welke
naam vuurstroom beteekent, omgeven was; zijn bed was, in plaats
van met water, door flikkerende vlammen gevuld. In den afgrond
der hel zelven stroomde de rivier Eridanus, waarin de vreeselijk
gestrafte Tantalus, ten prooi aan eeuwigen honger en dorst, geplaatst was. In zijne nabijheid bevonden zich de om hunne goddeloosheid zwaarst gestrafte misdadigers, zoo als Sisyphus, die een
zwaar rotsblok tegen eenen berg oprolde, dat, aan den top gekomen, telkens weder terug viol; de op een draaijend rad vastgenagelde Ixion, en de Danaiden , die misdadige doehters van
.Dances, welke een bodemloos vat met water moesten vullen.
Ook de vader van Ixion, de thessalische koning PhlegY as , die
den tempel van Apollo in brand gestoken had, omdat zijne dochter Coriinis door dozen god verleid was, moest als versmader der
goden aldaar onder eene rots de straf van eeuwigen angst lijden.
Anderen werden door de Furien kErinnyen) met slangengeesels
getuchtigd. Want zoo wel dozen, als eene menigte andere afschuwelijke gedrogten , hadden bier hunne woonplaats gevestigd,
zoo als de Nachtgodin k Nyx), de flood (Mors), de god des slaaps,
de droomgoden en de Gorgonen. Van de onderaardsehe rivieren
stelde men, behalve den inzonderheid in aanmerking komenden
Acheron, ook den Styx als een bijzonder persoon voor ; men
maakte doze rivier als zoodanig tot de dochter van Oceanus en Tethys; zij huwde met den Titan Pallas en kreeg versebeidene kindemon, zoo als: de godin der overwinlliug (Nike), die des gewelds
(Rio), de god der kracht (Ii-ratos), dien des ijvers (Zelos) en meer
dergelijke wezens. Voor het overige waren de goden gewoon bij
den Styx den duursten cod to zweren, dien zij in pen geval
mogten verbreken , flan op verbeurte van eenen geruimen tijd
hunne goddelijkheid , hunne region, ja zelfs hun bestaan to ver-
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liezen ; de bodin der goden, Iris , werd telkens afgezonden, om
uit deze rivier in eene gouden schaal water te halen , dat de
goden bij hunnen eed plengden. Ook den Tartarus zelven stelde
men als persoon voor ; hij was alsdan een zoon van den Aether
en der aarde (Gaea), of een zoon van den Chaos , terwijl de
aarde voor zijne zuster gold, die later zijne echtgenoot werd, en
de Giganten, benevens de monsters Typhon en Echidna ter wereld bragt. Toen men eons het doodenrijk in het middelpunt der
aarde geplaatst had, geloofde men ook te gelijker tijd, dat verscheidene ingangen van de bovenwereld derwaarts leidden; een
dezer was op den bergtop Taenlirus in Laconie , een andere aan
het moor Avernus bij Napels. Door dergelijke openingen daalden beroemde helden in de onderwereld neder, zoo als Orpheus,
Hercules, Theseus, met PirithOus en Aeneas, waarvan op hunne
narnen gesproken wordt. Ook Ulysses (Odysseus) was eenmaal
in de onderwereld , daar hij eenen togt ter zee naar gene zijde
van den Oceaan ondernam, alwaar, zoo als gezegd is, de Tartarus aanvankelijk geplaatst word.
Taygóte (grieksch), de dochter van Atlas en Pleione, eene
Plejade ; zij word door Artemis (Diana), wier bestendige gezellin zij was, om haar voor de lagen van Jupiter to beveiligen, in
eene hinde veranderd. Volgens anderen word zij door Jupiter
moeder van Lacedaemon.
Telhmon (grieksch), een zoon van koning AAcus van
Aegina, en van .Endeis broeder van Peleus en een beroemd
held, wiens jeugdige lotgevallen onder P e 1 eu s vermeld zijn.
Wegens den moord van zijnen half brooder Phocos met Peleus
van Aegina verbannen, vertrok hij naar Salamis tot koning Cychreus, die hem zijne dochter Glance en den schepter zijns rijks
naliet. Later buwde hij Periboea of Eriboea, die hem den lateren held Ajax baarde. Hij nam deel aan de Calydonischejagt en
aan den togt der Argonauten. Vooral echter maakte hij zich beroemd door de vriendschap van Hercules, dien hij eerst op zijnen
togt tegen de .dmazonen en vervolgens op zijnen wraaktogt tegen
den koning Laom gdon van Troje vergezelde. Genoemde held
gaf hem uit dankbaarheid de schoone Hesi5ne, de dochter van
Laomedon , tot eehtgenoot , die hem eenen tweeden heldenzoon
Teucer (Teucros) schonk. Z. Ajax.
Telegi5nus (grieksch), de zoon van Odysseus (Ulysses) en
Circe (Kirke). Hij word, na het vertrok van Ulysses, door zijne
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moeder uitgezonden om zijnen vader op to zoeken, zwierflang op
zee rand en landde eindelijk op Ithaca. Hier leefde hij, door den
hanger gedwongen , van den roof. Odysseus en Telemachus, zijn
zoon, Wilde den roover verdrijven, doch de eerste werd door hem
met eene lans doorstoken. Daarop ging hij op bevel van Athe'ne
(Minerva) met Telemachus en Penelope naar zijne moeder to
rug, begroef aldaar zijnen vader en huwde met Penelope, diens
weduwe. Z. Ulysses.
Telemachus (grieksch), z. Ulysses (Odysseus).
Telephassa (grieksch) , z. Cad mu s.
Telephus (grieksch) , z. A u g e.
Tellus (romeinsch) , z. Ga ea (grieksch).
Tereus (grieksch), z. Pr ocne.
Terminus (romeinsch), de grensgod , jonger dan Silv an u s, die insgelijks de eigendommen ander zijne beseherming
had. Hij werd door Numa Pompilius ingevoerd en het beeld van
dezen god, eene soort van Hermesbeeld en bijna alleen uit een
vierhoekigen steen bestaande, werd voor volstrekt onschendbaar
gehouden ; men beschouwde dien steen als heilig en zalfde hem
met olie voor men hem plaatste. De aan hem gewijde feesten,
de T e r min ali en, hadden plaats op den 23
februarij ; alsdan bouwde men hem een altaar
van groene zoden, men offerde veldvruchten
en koeken, in lateren tijd ook dieren, men bezong zijne magt, smeekte om zijne bescherming en behing alsdan de grenssteenen met
dubbele kransen, waarvan elk nabuur er een
medebragt.
Terpsichore (grieksch), de »danslievende," de Muze der danskunst, eene der negen
liefelijke godinnen, die op den Helicon en Parnassus woonden, het schoone en liefelijke beseh ermden, en Apollo als haar hoofd en meester
erkenden. Zij wordt even als hare zusters gekleed afgebeeld; zij staat in eene dansende
handing, en speelt op eene zevensnarige tier.
-Z-\ V ■I Z. Muzen.
ma,—
---1
Tethys (grieksch), de gemalin van haren
broeder Oceanus, eene dochter van Uranus
en Gaea, de oudste zeegodin. Z. 0 0 e rt n u s.
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Teucer of Teueros (grieksch), een uitmuntend boogsch utter, die voor de muren van het belegerde Troje streed, een zoon van
koning TelCimon van Sal , en van HesiOne, de doch ter van
Laeldeclon, koning van Troje. Toen zijn half broeder Ajax zich
zelven had omgebragt, begroefhij dien wel op plegtige wijze, zoo als
Sophocles in het treurspel )Ajax" voortretielijk voorstelt ; maar
daar hij diens dood niet wreekte, maar veel sneer met diens vijanden
vrede sloot, en bij zijncn terugtogt het gebeente niet medevoerde,
wilde de vertoornde vader hem niet op Salamis laten landen. Hij
was derhalve genoodzaakt een ander vaderland op te zoeken, vertroknaar Cyprus en stichtte aldan r eene stad, die hij Salamis noemde, ter herinnering aan zijn eigen vaderland. Een tweede Teucer
was de won van den riviergod Scamander en de oudste koning
van Troas, wells bewoners naar hem Teucriers genaamd werden.
Teut (germaansch), z. Thuisk o.
Teuthras (grieksch), z. A u g e.
Thalia (grieksch), of Thal e i a, eigentlijk n de bloeijende,"
eene der negen M oxen en wel die
van het blijspel , de beschermster
van het koddige en boertachtige.
Even als hare zusters wordt zij
steeds gekleed voorgesteld ; in de
linker hand heeft zij het lagchende
tkV komische masker, in de regter eenen kromrnen herdersstaf.
Schertsende moedwil en dartel
vernuft waren de given , die zij
aan de blijspeldiehters verleende ,
om de toeschouwers van het tooneel aangenaam bezig te houden.
Van haar en Apollo zouden de
Corybanten afgestamd zijn. 31 elpon gne , de Muze des treurspels,
stand tegen haar over.
Thamris (grieksch), een
zoon van Philamnon en Argi5pe ,
w, as een overoud beroemd zanger
uit de thraeische school van Linus,
en zoo trotsch op zijne kunst , dat
hij zelfs do illuzen tot eenen wed-
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strijd uitdaagde. De strijd had plaats te Dorion in Messenie.
De voorwaarden waren , dat de godinnen, in geval zij zegepraalden , Thamyris naar illekeur zonden kunnen straffen ;
indien zij echter overwonnen werden , zouden zij haren overwinnaar hare hoogste gunst verleenen. Hij dolf het onderspit ,
en de vertoornde Muzen beroofden hem , ofschoon hij een schoon
jongeling was , van het gezigt; ja, zij ontnamen hem daarenboy en de gaven des gezangs en de kunst der welluidende harp.
Plato laat zijne ziel in den nachtegaal voortleven.
Thanatos (grieksch), de dood, z. Mors (romeinsch).
Thaumas (grieksch), de zoon van Pontus en Gaea (aarde),
die bij de Oceanide Electra de Ilarpyien en Iris verwekte. —
Eon andere Thaumas is een der Centaurezz , die bij de bruiloft
van PirithOus mode streed.
Theano (grieksch), z. D e s m o n t e s.
Theia (grieksch) , de dochter van Urcinus en Gaea (aarde),
cone Titanide; zij huvvde met haren broeder Hyperioq en werd
moeder van Hellos, den zonnegod, alsmede van E os (de dageraad) en Selene (de maangodin); zij was derhalve eene godin,
van wie al het schitterende en lichtende uitgaat.
Themis (grieksch), de dochter van Uranus en Gaect (aarde),
eene Titanide, volgens de rnythe de eerste of tweede gemalin van
Zeus (Jupiter) , wien zij de floren en Moeren (Parcen) baarde.
Zij erfde van hare moeder het orakel van Delphi, dat naderhand op Apollo overging. Zij was de godin der yeregtigheid en
der eeuwige wettige wereldorde, zat bij den troo p van den koning der wereld, luisterde naar zijne plannen en gaf hem raad
overeenkomstig haar karakter. Hare woning was op den Olympus, over welken zij het opzigt voerde ; inzonderheid had zij het
opzigt over de godentafel en de vergaderingen van goden en menschen — Themis strafte met zoo zees de vergrijpen tegen de wet,
maar hield die in stand, daar deze wet de grondslag van alle wereldorde is. Zij bestond daarom ook reeds var het begin der wereld, omdat deze noodzakelijk aan wet en orde moest gebonden
zijn. Eeue barer dochters was Dike, cone tweede godin der geregfiOleid , die dike ijls met hare moeder verwisseld wordt.
Thersander (grieksch), z. 0 e d s
Thersites (grieksch), eon zoon van A grius , de leelijkste
man van het geheele grieksche leger var Troje , en vooral berucht door zijne boosaardige en schampere gezegden, die hij
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jegens elkeen, zelfs jegens den aanvoerder des legers, vrijen loop
liet. Daarom werd hij Bens door Odysseus (Ulysses) voor do
geheele vergadering getuchtigd. Volgens een in lateren tijd ontstaan verhaal werd hij door Achilles omgebragt , otndat hij
dezen gelasterd , en aan het lijk der door dezen held gedoode
Amazonen-koningin Penthesilea de oogen uitgerukt had. Reeds
in de oudheid werd daarom een leelijk en lasterzuchtig mensch
een Thersites genoemd.
Theseus (grieksch), naast Perseus en Hercules de grootste
held der vroegere oudheid, was een zoon van koning Aegeus
van Athene, een achterkleinzoon von Erechtheus , en stamde
van moederszijde van het geslacht van Pelops af. Over zijne
geboorte en jougelingsjaren verhaalt de mythe het volgende.
Aegeus was gehuwd met Meta, eene dochter van Hoples , en
hoopte vruchteloos op kinderen. Eene zeer duistere uitspraak
der door hem geraadpleegde waarzegster Pythias deed hem
besluiten , om zich van Delphi naar den koning Pittheus van
Troezene to begeven, die eeu zoon van Pelops was , en door
zijne wijsheid eenen grooten naam verworven had. Deze vorst
verklaarde hem niet slechts de woorden van het orakel, maar beloofde ook den kinderloozen gast uit de verlegenheid te helpen; hij
had eene dochter, Aethra genaamd, die de bruid van Bellerophon
geweest was, welke laatste held door eenen onvoorbedachten
moord uit zijn vaderland Corinthe had moeten vlugten. Doze
verlatene dochter schonk hij nu aan Theseus, en zij werd web.
dra zwanger. Toen Aegeus zich gereed maakte om huiswaarts to
keeren , bragt hij zijne echtgenoot aan het zeestrand , leide aldaar
zijn zwaard en zijne voetzolen onder eenen ontzaggelijken steen,
en zeide haar, dat, wanneer zij eenen zoon kreeg, en deze groot en
stork genoeg zou geworden zijn, om de rots op te ligten en het
verborgene weg to nemen, zij hem met deze voorwerpen naar
Athene zenden moest ; daaraan zou hij alsdan zijnen zoon herkennen. Na deze afspraak keerde Aegeus uit Troezene in zijn rijk
terug. Aethra kreeg werkelijk eenen zoon, dien zij Theseus noemde
en die spoedig tot eenen jongeling van eenen sterken ligchaamsbouw,, onversaagden mood en scherpzinnig oordeel opgroeide.
Op zestienjarigen ouderdom voerde hem daarom zijne moeder
naar den steen, en gebood hem dien op te ligten, hetwelk hij
met geringe moeite deed, waarop hij het zwaard en de schoen zolen wegnam, en terstond besloot em zijnen vader op te zoeken.
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Om derwaarts to komen stonden hem twee wegen open : de eon
to water, de andere te land; men tied hem den eerste in te slaan,
omdat hij daarop veel minder gevaren to duchten had ; maar dit
was het joist, wat den jeugdigen held des to sterker aanlokte ; op zijne sterkte vertrouwende besloot hij de reis to land to doen, die door
eene menigte roovers en monsters op dit tijdstip zeer onveilig gemaakt word. Hij wilde den room van zijnen. tijdgenoot Hercules,
die toen bezig was om de wereld van allerlei afschuwelijke gedrogten to zuiveren, trachten to verwerven. Reeds op den eersten dag
zijner reis ontmoette hij eenen roover,, die zich in de omstreken
van Epidaurus ophield en Periphetes heette ; doze woesteling vas
de zoon van Vulciinus (Hephaestos) en AnticlEa, ging mank even
als zijn vader,, maar was toch stork genoeg, om met eenen outzaggelijken ijzeren knods, die hem den bijnaam van Coryn gtes of
knodszwaaijer deed verwerven, allerwegen schrik to verspreiden.
Theseus sloeg hem ter neder en bediende zich voortaan van den
veroverden knods als zijn eigen vreeselijk wapen. Op den vol.genden dag had hij reeds gelegenheid zich daarvan to bedienen.
Aan den ingang der landengte van Corinthe (de Isthmus) loerde
eon straatroover,, die Sinus heette en de menschen niet alleen
uitplunderde, maar ook op de wreedaardigste wijze ombragt.
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zenden hunne krachten met hem te meten ; hij boog de toppen
der pijn- en dennenboomen, waarmede de rotswegen dier landstreek bewassen waren, tot elkander, en zoo de overwonnenen
hem dit niet konden nadoen , bond hij hen met de voeten aan
twee boomtoppen vast, liet daarop de boomen plotseling los, en
dezen scheurden nu de ongelukkigen in stukken, wanneer zij
hunnen eersten stand weder innamen ; van deze wreede handelwijze had de roover den bijnaam van Pityokamptes , d. pijnboombuiger,, verkregen. Nog was het niemand gelukt aan de
lagen van dezen straatroover te ontkomen ; maar toen Theseus
verscheen werd hij door hem overmeesterd en onderging hetzelfde lot, dat hij zoo menigen ongelukkige had doen ondergaan. Toen Theseus nu verder voortreisde, ontmoette hij het
zwijn Phaea, dat men naar het vlek Crommyon bij Corinthe
het crornmyonische zwijn noemde; bet was een vreeselijk wild dier,
dat zoo wel menschen als dieren verslond. Nadat hij bet monster
gedood had, trok hij voort op het enge rotspad, dat van Corinthe
naar Megdra leidde. Op dezen smallen weg langs de kust had
zich wederom een geduchte roover genesteld, Sciron genaamd,
die de reizigers, welke in zijne handen vielen en hem niet wederstaan konden, dwong, om hem aan den zeekant de voeten te wasschen , en wanneer zij daarmede bezig waren, stiet bij hen met
zijnen voet ruggelings van den steilen kant in zee. Door het geraas , dat de in bet water vallende veroorzaakte, werd eene reuse
achtige schildpad gewekt, die zich in eene grot der rots ophield,
dadelijk op den drenkeling toeschoot en hem verslond. Theseus
behandelde den ellendigen moordenaar op dezelfde wijze, en zette
nu zijne reis in de velden van Eleusis voort. Aldaar hield zich
de afschuwelijke Cercijon (Kerkyon) op, een zoon van Vulcanus
of /Veptunus, afkomstig uit Arcadie, die als groot vvorstelaar
berucht was, alle voorbij reizenden dwong om met hem to worstolen , en hen met zijne vuisten doodsloeg; maar ook hij liet het
leven onder de geduchte vuisten van Theseus. Eindelijk ontmoette de zoon van Aethra den laatsten roover, namelijk den
zich bij Termione ophoudenden Polyrernon, eenen zoon van Neptunus , die onder den bijnaam van Procrustes , d. uitrekker of
verminker, vermaard gevvorden is. Doze snoode moordenaar bezat twee ijzeren bedden, eel) kort en een lang , waarin hij de
reizigers, die in zijne handen vielen, of bij hem een onderkomen
zochten , leide. Was de gevangene klein, dan leide hij hem in
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het lange bed, bond hem zware blokken ijzer aan de voeten , en
rekte hem zoo lang uit , tot dat de ongelukkige er onder bezweek.
Was hij daarentegen lang, dan leide hij hem in het korte bed,
en hieuw hem zoo reel van de beenen en het ligchaam af, tot dat
hij er juist in paste. Theseus maakte zich van den moordenaar
rneester en betaalde hem met gelijke munt. Eindelijk bereikte
nu de jeugdige overwinnaar, na al deze doorgestane gevaren ,
Athene , werwaarts de faam zijner heldendaden reeds vooruit gesneld was. Aldaar had de oude Aegeus eene verbindtenis gesloten
met de uit Coriuthe gevlugte tooveres Medea, de vroegere gemalin van Jason, die den grijzen vorst had weten diets te makers,
dat zij hem door hare tooverkunsten kinderen kon verschaffen.
Daar de booze vrouw den invloed van den beroemden jongeling
duchtte, maakte zij den koning voor hem bevreesd en haalde hem
over, om den vreemdeling aan tafel te noodigen en hem alsdan te
vergiftigen. Gelukkig herkende de vader nog tijdig genoeg zijnen bij Aethra verwekten zoon aan het slagzwaard, betwelk daze
droeg, en rukte hij hem den noodlottigen beker van zijne lippen.
Onder algemeen gejuich werd daarop Theseus als regtmatig erfgenaam en afstammeling van Aegeus vitger oepen ; slechts de
Pallantiden, de zonen van zijnen oom Pallas, stonden tegen hem
en zijnen vader op, om hunne aanspraken op de troonsopvolging
te handhaven. Maar de heldhaftige jongeling behaalde de overwinning op zijne vijandelijke bloedvervvanten , en wist zich
steeds meer en meer door nog andere heldendaden in de gunst
des y olks te dringen. Onder anderen maakte hij jagt op dat cretenzische monster, dat Hercules op last van Eurystheus levend
naar Mycenae gesleept , maar aldaar wader vrij gelaten had, en
dat thans de velden van Marathon verwoestte, waarom men hens
den marathonisehen stier noemde. Theseus ving het gevaarlijk
gedrogt, voerde het met sterke touwen gebonden door de straten van Athene en offerde het, onder het gejuich des yolks, aan
den delphischen Apollo, of aan Athene, de beschermgodin der
stad. Voorts verloste hij zijne vaderstad van de afschuwelijke
menschenschatting , die de koning Minos van Creta haar op
behaalde tijden had opgelegd , een heldentogt, welks gelukkige
uitslag, maar tevens noodlottige gevolgen op Aegeus en A r ia dn e verhaald zijn. Toen namelijk de geredden terug kwamen,
hadden zij in hunne vreugde en zorgeloosheid vergeten , om ,
zoo als de afspraak was, witte zeilen in plaats van zwarte aan
40 *
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te slaan, waaraan men reeds van verre zou kunnen zien , dat de
togt gelukt was. Aegeus, die in bange verve achting aan het strand
stond, en de zwarte zeilen aan den gezigteiuder gewaar vverd,
geloofde daarom, dat zijn eenige zoon een buit van den illinotaurus geworden was, en stortte zich in dien waan wanhopig
in zee, waarin hij jammerlijk verdronk. De jonge Theseus besteeg nu den ledig staanden troon en onderseheidde zich door
vele nuttige inrigtingen ; hij vereenigde de tot hiertoe gescheiden
stammen , die in afzonderlijke vlekken woonden, tot eene enkele
sterke maatschappij in eene stad, Aihene, en stiehtte ter bermnnering van deze gewigtige gebeurtenis het feest der P a n a t h enaeen, alsmede de Isthmis elle spelen. Nadat hij alzoo
de wijste inrigtingen voor het heil van zijn Yolk getroffen had,
leide hij de regering voor eenen tijd weder neder, om zijne neiging tot bet verrigten van nieuw e heldendaden in te volgen. Eerst
vergezelde hij Hercules, toen deze den gouden draagband van de
koningin der Amazonen halen moest ; hij maakte zich op dozen
togt van de schoone Hippolyte meester, die hem later eenen zoon,
den ongelukkigen Hippolytus schonk. Vervolgens sloot hij een
innig vriendschapsverboud met Peirithilos (Pirithous), den koning
der Lapithen in Thessalie, eenen zoon van Ixion, waardoor hij in
de moeijelijkste ondernemingen gewikkeld word. De vriend noodi gde hem op zijne bruiloft met Hippodamia, eene dochter van
den thessalischen Lapithenkoning Atrax; ook de naburige Contauren waren genoodigd , en een hunner, Eurytion genaarnd,
die zich door den wijn bedwelmd had, behandelde de schoone
bruid op onbeschofte wijze, en verwekte daardoor onder de gasten eenen bloedigen strijd. Daar Theseus den Lapithen hulp
verleende, en wonderen van dapperheid in de hitte van het gevecht verrigtte, liep de strijd voor de Centauren zoo ongelukkig
af, dat zij deels verslagen , deels naar hunne woonplaats op den
Pelion verdreven werden. Ondertusscben was Hippolyte to huis
gestorven en Theseus huwde daarop met Phaedra, cone zuster
van zijne vroegere beminde Ariadne, de dochter van Minos,
die hij op zijne terugreis trouweloos op het eiland Naxos verlaten had; zij schonk hem twee zonen Aenzas en Demophoon.
Dit dubbele huwelijk der beide vrienden verhinderde bun evenwel niet om nieuwe avonturen op to zoeken. Zij reisden to zamen naar Sparta, en zagen toevallig in den tempel van Artemis
de nog zeerjeugdige Helena, die bij ecu feestoffer danste, en nu
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reeds blijken droeg van de onvergelijkelijke schoonheicl, die eenmaal twee werelddeelen tegen elkander in het harnas zou jagen.
Door hare schoonheid verrukt, besloten zij haar te schaken ; dit
gelukte, zij geraakten met hunnen bekoorlijken bait gelukkig buiten Sparta en wierpen het lot over het bezit der lieftallige maagd.
Het lot besliste voor Theseus en hij bragt de geroofde heirnelijk
op den berg Aphidnae in Attica, om haar voor spionnen te beveiligen , terwijl hij zijne moeder Aethra, die hij reeds vroeger had
doen overkomen, tot wachtster over haar aanstelde Bij de verloting hadden de beide vrienden evenwel tot voorwaarde gernaakt, dat
de winner alles zou in het week stellen, om den verliezer te helpen in het opsporen van eene even uitstel,:ende schoone, waardoor hij voor zijn verlies kon schadeloos gesteld worden.
dra werd dan ook Theseus door zijnen vriend opgeroepen om
zijne belofte gestand te doen, en ditmaal gold het een ongehoord
waagstuk. De keuze van Pirithous was namelijk op niemand
anders gevallen dan op Proserpina (Persephone), de gemalin
van Pluto, den koning van het schimmenrijk; om zich van haar
meester te maken moest hij derhalve den minnaar naar de onderwereld volgen , en beiden daalden in het attische bosch Colonos door eenen donkeren onderaardschen gang in het doodenrijk
af. De vermetelste aller ondernenaingen liep echter zeer ongelukkig voor de beide waaghalzen af. Reeds hadden de helden de
poorten van het schimmenrijk achter zich, toen zij zich, vermoeid van den langen togt , op eene rots digt bij den ingang
nederzetteden om eerie poos nit te rusten. Daar bewerkte Pluto,
die bun voornemen voornit gezien had en over bonne vermetelheid
ten hoogste vertoornd was, dat zij aan de rots bleven vast zitten, alsof zij met haar een enkel stuk uitmaakten. Het vriendenpaar bleef in deze jammerlijke gevangenschap versmachten ,
zonder zich te kunnen roeren , tot dat Hercules de onderwereld
bezocht, om op bevel van Enrystheus den helhond Cerarus naar
hoven te slepen. Naauwelijks had de held de beide vrienden in
dien toestand gezien, of hij maakte zijnen vroegeren strijdmakker met eenen geweldigen ruk van de rots los; maar toen hij
zulks ook met Pirithous beproefde , begun de aarde plotseling te
beven en te sidderen, zoo dat hij van zijn voornernen moest afzien.
Volgens een ander verbal evenwel gelukte het kern de beide
vrienden los te rukken, waarop zij gelukkig, hoe wel zonder hun
does bereikt te hebben, naar de bovenwereld terug keerden. Rene
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met deze afwijking overeenstemmende opgave laat eerst na deze
redding het bovenvermelde huwelijk van Pirithous plaats hebben,
waarbij het moorddadige gevecht met de Centauren voorviel. —
Gedurende hunne onderaardschegevangenschap, die verscheidene
jaren geduurd had, was het verblijf der geroofde Helena door
eenen atheenschen burger, Akadernos genaamd, verraden. Hare
beide broeders, de Dioscuren Castor en Pollux, die daarop het
land den oorlog aangedaan hadden, veroverden en slechtten den
burg, bevrijdden hunne zuster, en voerden haar, te gelijk met de
inoeder van Theseus naar Sparta mede. Aethra bleef van dien
tijd of de bestendige gezellin van Helena, en deelde in de wonderlijke lotgevallen der tlom beroemde schoone. — Toen Theseus
weder te huis gekomen was, trof hem door bewerking van zijne
gemalin Phaedra eene vreeselijke huiselijke ramp; haar stiefzoon
Hippolytus namelijk, die tot eenen heerlijken jongeling was opgewassen, had de liefde zijner goddelooze stiefmoeder tot zich getrokken, maar wilde hare misdadige neiging niet beantwoorden.
Onder Hippolytus is verhaald, op Welke wijze de eervergeten
vrouw zich wreekte. Eene daarop betrekking hebbende mythe
maakt Theseus tot eenen zoon van Neptunus, en de goddelijke
vader zou aan zijnen afstammeling de vervulling van drie wenschen beloofd hebben. Twee dezer waren reeds vervuld ; hij had
hem namelijk om eene gelukkige terugkomst nit den doolhof van
Creta eu om de verlossing uit het schimmenrijk gebeden ; zijn
derde wensch werd nu op eene allervreeselijkste wijze verhoord.
In den hevigsten toorn ontvlamd, toen hij de lastertaal van Phaedra geloofde, riep hij den god der zee aan om Hippolytus te straffen,
en deze vond ook terstond door een zee-monster eenen verschrikkelijken dood. Te laat had de onmededoogende vader berouw
over zijne overij ling, toen hem de onschuld zijns zoons door Athene
zelve geopenbaard werd. De reeks van deze rampen en zijnelangdurige afwezigheid uit zijn rijk hadden middelerwijl de zaken des
lands in verwarring gebragt en hem de gunst des yolks doen verliezen. Zijne vroegere diensten en wijze regering vergetende ,
stand het ondankbare yolk ender aanvoering van Mnestheus tegen hem op; om zijne beide andere zonen voor de volkswoede te
redden Borg hij hen op het eiland Euboea, en hij zelf was genoodzaakt naar het eiland Scyrus (Skyros) te vingten, alwaar Lycomales , de grootvader van Pyrrhus, regeerde. Deze vorst , zegt
men, zou den grijzen Theseus, of nit vrees voor zijnen beroeinden
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gast, of om de gunst van den nieuwen beheerscher van Attica te
winnen, op eene arglistige wijze van eene rots in zee gestort hebben, waardoor de held zijnen dood vond. Daarin komen ten
minste alle mythen overeen, dat hij op genoemd eiland gestorven
is. Eerst lang na zijnen dood herinnerden zich de Atheners hunnen voortreffelijken weldoener en grootsten held: op bevel van
het orakel haalde men zijn gebeente terug, wijdde hem een grafteeken, offers en feestspelen en rigtte men hem eenen prachtigen
tempel op, waarvan thans nog overblijfselen bestaan.
Thetis (grieksch), de dochter van Nereus en Doris, de moeder vau den held Achilles. Z. Peleu s.
Thisbe enPyrämus (grieksch), z. Pyr a mus.
Thoas (grieksch), koning van het taurische schiereiland, ten
tijde, dat 1phigenza door Artemis derwaarts gebragt werd; Hij
werd door Chryses gedood, Coen hij de met hare beide broeders
gevlugte priesteres vervolgde. Z. Orestes en Iphige n i a.
Thor (noordsch), de god des Donders , een zoon van Odin
en Frigga, of van Odin en Jdrd (aarde), was na zijnen vader,
den koning der goden, de meest gevreesde, sterkste en hoogste
Ase. Hij rijdt over de wolken in eenen zwaar rollenden wagers,
door twee steenbokken (Tangnioster) getrokken , door het luchtruim , waardoor het geklater van den donder veroorzaakt wordt.
In zijne hand zwaaide hij het vreeselijkste aller wapenen, den
Midlner,, eenen harp er, van welks vervaardiging op Br ok gesproken is. Wanneer hij dit waren tegeu de vijanden der Aseni
slingerde, verbrijzelde het alles, wat het trof; het trof altijd het
doel en keerde steeds in de hand van den vertoornden god terug.
Om dien hamer aan den steel aan te vatten , droeg hij ijzeren
handschoenen. Daarenboven bezat hij den lifegingjarder, eenen
wondergordel; zoo dra hij dien om zijne lenden gespte, werd zijne
reeds ontzaggelijke goddelijke kracht verdubbeld en was hij geheel onwederstaanbaar. Daarom riepen hem de goden steeds to
hulp , wanneer zij in nood waren, en deed hij hunne bestendige
vijanden, de Thursen en Joten , tegen Welke hij onvermoeid nittrok, de geduchte kracht van zijnen arm gevoelen. Het door den
dondergod beheerschte rijk heette Thrudwangr, waarin hij alle
krijgers opnam, die in den krijg gevallen waren; daarin prijkte
het grootste paleis der wereld, Bilskirner genaamd, dat door
540 zuileu onderschraagd werd, en zoo vele zalen bevatte, dat
het ondoenlijk was zonder leidsman daarin den weg te vinden.
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Wat zijne huiselijke betrekkingen aangaat, zoo had hij twee gemalinnen; de eene was de schoone godin Sif, die hem twee zonen, Loride en Modi, en eene dochter, Thrudr, schonk. Sif was
ecenwel reeds vroeger gehuwd geweest, en bezat nit haar eerste
huw elijk eenen zoon U Iler of Oiler , eenen rusteloozen japer,
voortreffelijk boogschutter en onvergelijkelijk schaatsenrijder.
Zij zelve onderscheidde zich door haar wondervol blond haar; de
boosaardige Lolce sneed haar dit eens , terwijl zij sliep, valschaardig af, maar haar gemaal Thor dreigde hem met den dood,
zoo hij de schade niet herstelde. De booswicht liet daarop door
kunstrijke dwergen gouden haven vervaardigen, die met zoo veel
tooverkunst bewerkt w aren, dat de metalen lokken op den
schedel van Sif vastgroeiden en bestendig voortwiesen ; dit redde Loke het leven. De tweede gemalin van Thor was farnsaxa,
eene Jotenmaagd, die zoo schoon en bekoorlijk was, dat de goddelijke minnaar om harent wil van zijne vijandschap tegen het
geheele reuzengeslacht afzag en niet rustte, voor dat hij haar tot
echigenoot verworven had. Zij schonk hem zijnen lievelingszoon
.111agni , die het volkomen evenbeeld zijns vaders in kracht en
sterkte was; want toen hij slechts den ouderdom van drie jaren
bereikt had, stood hij zijnen varier in den strijd met den Jote
Hrugner bij, en rukte diens voet, dien geen der andere Asen
kon bewegen, van den hals des gekwetsten en gevallen Thors
w eg. Pe heldendaden van den sterken dondergod zijn ontelbaar;
zoo wel dezen als zijne menigvuldige reizen in het land der reuzen, die hem dikwijls door hunne listen misleidden en bespotten,
maar daarvoor door hem telkens vreeselijk gestraft werden, waren
allerwegen beroemd, en maakten den grondslag van vele fraaije
volksvertellingen uit. IIij werd in Scandinavie, vooral in Noorwegen, maar ook in het oude Germanie algemeen en hoog vereerd;
de Saksen eerden hem onder den naam van Thunaer, opperduitsch
Donor, Welke vorm de aanleiding tot den naam van den donderdag (engelsch Thursday) heeft gegeven. In Lapland kende men
hem onder den naam van Torden, de god des krijgs en der sterkte; zelfs was zijn naam tot in Noord-Azie verspreid. In Noorwegen en IJsland werden bijna alleen aan hem tempels opgerigt,
en to Upsala stood zijn beeld tusschen Odin en Frikko. — In
w eerwil van al zijne sterkte, zullen zijne uitstekeude dapperheid
en verbazende ligchaamskracht hem niet voor den ondergang
klinnen behocden , w mincer de groote godenschemering (Ragna-
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rokr) aanbreekt, en de wereld moet ondergaan ; de slang Jormungond valt wel onder de bliksemslagen van zijnen vreeselijken hamer, maar hij komt om in den ontzaggelijken gifstroom,
dien zij stervende uitspuwt. Slechts de zonen van den god,
Modi en Magni, sullen de algemeene vernietiging overleven. Z.
Walhalla.
Thot (egyptisch), ook Thaaut, Thout of Th e u t, eene
oude godheid der Egyptenaren , de schepper van het leven des
geestes, de god der kennis en der wetenschap,die met den phoenicischen T a au t, en later met den griekschen Hermes (Mercupius)
vereenzelvigd werd. In de egyptische mythe komt hij voor als de
zoon van Mysore, d. i. Egypte ; hij was de raadsman en uitvoer
der der beschikkingen van Osiris, en als middelaar der goden en
menschen ook onder den naam van Hermes Trisn2egistkus geeerd. Zijn naam zou zuilengod beteekenen ; op de zuilen namelijk
graveerden de priesters het wetenswaardige en het hieroglyphenschrift ; hij werd naderhand voor den uitvinder van het letterschrift gehouden.
Thuisko of Tuisco (germaansch), naar eene verkeerde
lezing Tuist o, de hooge god der oude Duitschers of Germanen,
die, volgens Tacitus, uit de aarde ontsproot, en als stamvader van
het geheele volkvereerd werd. Bij zou eenen soon gehad hebben,
Manaus of Man genaamd, van Wiens Brie zonen de stammen der
Ingaevonen, Herminonen en Istaevonen zouden afgestamd zijn.
Bij werd voorgesteld als een grijsaard, met eene beerenhuid omhangen, de algemeene kleeding der Germane'', en in de regterhand
eenen schepter ; de Druiden bragten hem onder andere offeranden ook menschenoffea s, eene gewoonte , die Caesar zoo wel in het
land der Galliers, als in dat der Germanen vond. Andere vormen
van zijnen naam zijn Teutates,Tuisk, Tuit en Tent of Teuto; de
uitdrukking Teut beteekent zoo veel als varier en koning, en on–
der het yolk van Thuisko of Teut verstaat men zijne nakomelingen , de volken van den germaanschen stam , die aan hem hunnen oorsprong, wetten en godsdienst, als ook hunnen naam van
Peutschers of Teutschers to danken hebben. Eelen zoeken dezen
stamvader der Duitschers in eenen historisehen persoon, eenen
held, die nit Azie naar Europa ov ergekomen was. De vergelijking der namen Taut, Thuisko, Reus , Zeus, Thot, Taaut,
Tuisto , Dies enz., waarmede in den widen tijd de hoogste godheid aengeduid w oidt, sou tot hoogst belangrijke opmerkingeu
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nopens den oorsprong en de godsvereering der oude volken kunnen Leiden.
Thursen of Tb ussen (noordscb), z. j o Vie n.
Thyestes (grieksch), z. Atreus.
Thymus (grieksch), z. B a c ch us.
Tibris (grieksch) , de Tibergod , z. Roma.
Tiresias (grieksch), een beroemd ziener en wigchelaar der
oudheid, de zoon van Eueres en de nymph Chariclo, en uit een
der voornaamste geslachten van Thebe ontsproten. Hij verloor
reeds in zijne jongelingsjaren het gezigt, en werd later door zijne
dochter Manio of eenen dienaar rondgeleid. De oorzaak dezer
blindheid wordt verschillend opgegeven. Eene mythe schrijft die
daaraan toe, dat hij door zijne wijsheid den menschen Bingen
mededeelde , die hun naar den wil der goden onbekend moesten
blijven. Volgens anderen beroofde hem Athene (Minerva) van
het gezigt ; toen zij namelijk eens met zijne moeder baadde, had
hij het ongeluk de godin naakt te zien ; daarover werd deze zoo
vertoornd, dat zij hem met hare handen water in het aangezigt
wierp, waardoor hij voor altijd het gezigt verloor. Wel smeekte
Chariclo de godin , van Welke zij eene groote vriendin was, om
haren zoon het vermogen van te zien terug te geven ; maar Minerva zelve was daartoe buiten staat, hoe gaarne zij dit ook gedaan hadde ; daarom verleende zij aan Tiresias, ten einde hem
voor zijn verlies schadeloos te stollen, de wondergave om de taal
der vogelen te verstaan, en gaf zij hem eenen wonderbaren staf,
waarmede hij als een ziende gaan kon. Daardoor kreeg Teresias
den roem van den scherpzinnigsten vogelwigchelaar der oudheid,
van eenen onfeilbaren wijze, voor Wien de geheele toekomst geopend en bloot lag. Volgens nog eerie andere mythe kam hij
eenmaal door een bosch en zag aldaar twee ineen geslingerde
slangen , die hij met zijnen staf aanraakte, waarop hij plotseling
in eene vrouw veranderd werd. In lien toestand bleef hij gedurende zeven jaren ; toen ontmoette hij dezelfde slangen toevallig
weder,, raakte Naar Aveder aan, en herkreeg nu zijne vroegere
gedaante. Daar hij nu tot de beide kunnen behoord had, werd
hij door Zeus (Jupiter) en Hera (Juno) als scheidsman ingeroepen , daar beiden twist gekregen handen over de vraag, wie, de
man of de vrouw, het meeste genoegen in den echtehjken staat
smaakte. Tiresias besliste voor den oppergod en Juno werd daarover zoo vertoornd, dat zij den wijze het gebruik zijner oogen
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ontnam , terwijl Jupiter, om hem schadeloos te stellen, hem de
gave der voorspelling verleende en hem eenen levenstijd van
zeven of negen gewone menschenleeftijden schonk. Wij zien daarom den bekwamen waarzegger altijd als een verheven grijsaard ,
zoo dra hij in den kring der Thebaansche mythen optreedt; in den
strijd der Epigonen tegen Thebe werd hij als gevangene weggevoerd, doch stierfonder weg aan de bron Tilphossa. Proserpina, de
godin der onderwereld, gevoelde voor zijne diepe kennis zulk eene
groote achting, dat zij hem de gave der voorspelling ook in de
onderwereld liet behouden. Van daar kwam het, dat Circe den
held Odysseus (Ulysses) naar de onderwereld zond om bij hem
wijzen raad te vragen. Te Orchombnus had hij een beroemd orakel.
TisiphOne (grieksch), z. Eum eni den.
Titans (grieksch), en Titan in n e n, het derde godengeslacht , na de honderdhandige reuzen ([1 elcatoncheiren) en Cyclopen, kinderen, even als dezen, van Uranus en Gaea (aarde).
Men telde twee en twintig zulke goddelijke wezens, zonder
hunne afstammelingen , die den naam van Titan i den droegen;
namelijk dertien mannelijke: Oceanus, Ophion, Ad4nus, Andes,
AnYtus , Coeus, Crius , Hyperion, Olymbrus, Ostasus, Japdus,
Aeyaeon en Kronos (Saturnus); en negen vrouwelijke : Tethys,
Rhea, Themis, Euryphassa , Dione, Thia, Phoebe, llinemosy-ne en Thrace. Over hunne heerschappij , aan welker hoofd de
jongste brooder Kronos stood, over hunne overvvinning, bestraffing en begenadiging is op de artikelen Jupiter en Satu rn us genoegzaam gesproken. De strijd, dien de Titans tegen
Jupiter voerden, is de bij de dichters bezongene Tit anomachi e,
die met de Gigantomachie niet verward moet worden (z.
Giganten). Onder de Titaniden of de onmiddellijk van de
Titans afstammende goden bekleedt Helios eene eerste plaats, die
een soon van Hyperion en diens zuster Thia was, en dien men bij
voorkeur den Titan noemt ; voorts diens zusters, de maangodin
Selene, en Eos (Aurora), de godin van den dageraad ; vender
Prometheus, Hecate, Leto (LatOna), Pyrrha en Atlas. Oceanus
had in den strijd tegen Jupiter geen deel genomen, en Prometheus was tot zijne partij overgegaan , toen hij bemerkte, dat de
Titans niet naar zijn en raad wilden hooren , en hunne zaak verloren was. Vergelij k U ran us. Naar het gevoelen van vele
uitleggers stellen de Titans geweldige natuurkrachten voor, die
niet elkander aanhoudend in strijd zijn.
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'PithOnus (grieksch), een zoon van koning Lawn'edon van
Troje en broeder van Prilimus, bezat zulk eene uitsteken de schoonheld, dat hij door de godin Eos (Aurora) tot minuaar verkozen
en haar Aethiopie ontvoerd werd. Aldaar bezocht zij elken avond
den dierbaren jongeling, en stond eerst met den aanbrekenden
morgen van zijne legerstede op, om den wagon van haren broeder, den zonnegod Helios als verkondigster van den dag vooruit
te zweven. Het minnende paar verwekte twee zonen Memnon en
Einathion. Hunne vereeniging kon echter op den dour niet gelukkig zijn. Eos smeekte Jupiter haren lieveling de onsterfelijkheid toe te staan ; daar zij ondertusschen verzuirnd had, ook
daarbij eene eeuwip.-,e jeugd voor hem te vragen, word Tithonus
oud en zwak, zoo dat zij hem eindelijk in eene wieg leggen en als
een klein kind verplegea moest. Deze onaangename bezigheid
begon eindelijk de eeuwig jeugdige en bloeijende godin te verdrieten en het berouwde haar aan eenen sterveling het geschenk
der onsterfelijkheid verschaft te hebben, dat hem thans niet meer
ontnomen kon worden. Zij veranderde hem daarom in eenen
sprinkhaan. Naar haren minnaar noemde men haar dikwijls
Tithoina.
Titus (grieksch), een zoon van Jupiter en Erara, eene
dochter van koning Orchomenus , die de koning der goden, uit
vrees voor zijne ijverzuchtige gemalin Hera (Juno) onder de
aarde verborg. Daarom droeg haar zoon Tityus , dien zij
dit geheime verblijf baarde, ook den naam van zoon der aarde.
Hij was een reus van buitengemeene grootte, maar loch schoon
van gestalte, en hield zijn verblijf op het eiland Eaboea. Trots en
overmoed verleidden hem om zijn oog op Leto (Lati-ma) te slaan,
en hoar op hare doorreis geweld aan te doen ; daarom werd hij of
door de bliksems van zijnen eigen vader gedood, of door de pijlen
van Apollo en Didna (Artemis), die hunne moeder wilden wreken,
doorschoten. Daarenboven werd hij in de onderwereld zwaar gestraft. Ulysses (Odysseus) zag den vertnetelen boosdoener aldaar
op den grond uitgestrekt; zijn rensachtig ligchaarn bedekte negen
hoeven lands, en twee gieren , die hij vruchteloos met zijne handen poogde te verwijderen, zaten bestendig aan zijne zijden en verslonden zijne lever.
Triglaw (slavisch), de hoogste god, die over den hemel, de
aarde en de onderwereld heerschte. Overeenkomstig zijnen. naarn
stelde men hem driehoofily voor en dacht men hem als eene soort
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van drieeenheid, gelijk men die bij vele volken aantreft. Een zwart
ros, dat hem gewijd was, bestuurde door zijne orakels elke onderneming, en talrijke priesters wisten den tempel diens gods
biri het y olk in eer te doen blijven.
Trimurti (indisch), de verhevene Drieeenheid, of de Brie
hoofdgoden der Indiers , door den
oppersten god Brahm voortgebragt.
Zij zijn Brahma, de schepper,,
Wischnou,de on d erhouder,en Schiva,
de vervvoester ; in magi stonden zij
oorspronkelijk gelijk, gelijk onder
Brahma verhaald is, en werden ook
gelijktijdig geboren. Wij zien Naar
bier 'mar een oud tempelbeeld, dat
zich in colossalen worm te Elephantine bij Bombay bevindt, vereenigd
voorgesteld.
Trinacria (grieksch), de oude
naam van het eiland Sicilie, wegens zijne driehoekige gestalte.
Het was aan den zonnegod Helios gewijd, die aldaar eene kudde
van 350 schapen en even zoo vele runderen had, welke door zijne
dochters Phaetusa en Lampetia bewaakt werden. Daarenboven
golden Ceres (Demeter) en Venus (Aphrodite) voor de hoofdgoden dezes eilands.
Triptorémus (grieksch), de zoon van koning Celeus en
Illetaneira, en lieveling van Ceres. Z Cele us en Ceres.
Triton (grieksch), vooreerst een zoon van Poseidon (Neptunus) en Amphitrite, die met zijne ouders in het gouden paleis
op den bodem der zee woonde. Ten tweede de god van een meer
in Libye, naar hem het tritOnische genaamd , op welks oevers ,
volgens zekere mythe, de godin Pallas Ath e- ne (Minerva) geboren werd : en ten derde eene zeegodheid van de Middellandsche
zee. Men stelde zich ook den laatste in het meervoud voor, zoo
dat men eene geheele familie van Tritons aantreft. Ofschoon de
Triton der Middellandsche zee somwijlen zelfstandig met rossen
en door watergedrogten omringd over de bruisende watervlakte
rijdt, zijn zij toch slechts wezens van ondergeschikten rang. Zij
dienen den Nereiden en andere zeegoden als rossen, nu Bens als
voorspan, dan Bens om op te rijden ; anders makers zij een deel
van het schitterende gevoig uit, waardoor Poseidon, de beheer-
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scher der zee,bestendig omgeven wordt. De kunstenaars en dichters
lieten hunner ver beeldingskracht in de
vorming en plaatsing
der Tritons vrijen
loop; men gaf hun
evenwel in het algemeen van boven eene
menschelijke , van
onderen eene vischvormige gedaante.
Pausanias, die de Tritons nailer beschrijft,
geefthungroen hoofdhaar , mensche]ijke neuzen, blaauwe oogen , breede monden met
dierentanden,'schubbige handen en vingers, klaauwen in plaats van
nagels, fijne, harde schubben over het geheele ligchaam, kieu wen
onder de ooren, wennen aan buik en borst, zoo dat zij geene voeten
hadden, en eenen dolfijnachtigen staart. Daarbij hadden zij menschelijke steriimen en bliezen op groote mosseltrompetten , eene
soort van zeehoorns. Door het vervaarlijk geluid, dat zij daarop
voortbragten, werden eens de Giganten, bij hunnen grooten strijd
tegen de goden, op de vlugt gejaagd.
Trollen (noordsch), een naam voor de bergreuzen, die
anders Joten en Thursen of Thursen heetten.
Trophonius (grieksch), de zoon van Erg'inus, koning
van Orchome'nus in Boeotie en broeder van Agamede s. Behalve het op het laatste woord vermelde verhaalt eene andere
mythe, dat zij ook de schatkamer van Hyrieus , koning van
Hyria in Boeotie bouwden. Zij maakten intussehen in den muur
eenen steen zoodanig vast, dat hij er ligtelijk kon uitgenomen
worden, en zij dus bij den schat komen konden zonder de denren te breken. Toen de koning nu zijnen schat dagelijks zag
verminderen, en toch alles goed gesloten en ongeschonden vond,
plaatste hij vallen en strikken , waarin Agamedes ook gevangen
werd. Om niet verraden te worden , sneed Trophonius hem het
hoofd of en vlugtte in een woud bij Lebadea , waar hij door de
aarde versionden werd. Aldaar kreeg hij een beroemd orakel ,
dat in een hol was. Wie dit ondervragen wilde, moest na zorgvuldige voorbereiding ruggelings in het hol kruipen, en behield na-
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derhand, als hij de zeer geheimzinnige antwoorden ontvangen had,
gedurende zijn geheele leven eene neiging tot zwaarmoedigheid
en treurigheid.
Tros (grieksch), de zoon van Erichthonius en Asty6che,
kleinzoon van Dardanus, gemaal van Callirrhoe en stamvader
der Trojanen, naar wien het land Troas en de stad Troje heette.
TuisCO (germaansch), z. Thuisk o.
Turnus (oud-italiaansch), koning der Rutulers, de zoon van
Daunus en Venilia, verwant met den koning Latinus, wiens lochter Lavinia zijne verloofde was, die hij evenwel aan Aeneas, te
gelijk met zijn leven, verloor. Z. Aeneas.
Tyche (grieksch), z. Fortuna (romeinsch).
Tydeus (grieksch), z. Oedipus.
Tyndareus of Tyndar eo s (grieksch), z.Helena.
Tyndariden (grieksch), z. Dioscii r en.
Typhon (egyptisch en grieksch), de booze geest der Egyptenaren, de vijand van den grootste der goede geesten, van Osiris,
was bij hen het zinnebeeld der schadelijke en den menschen vijandige natuarkrachten, het verwoestende beginsel in de natuur, en
had juist daarom verschillende benamingen. Op Osiris is reeds
veel van hem gesproken. Als aanbrenger van den verwoestenden
gloeijenden wind der woestijn beet hij Typhon; als booze geest,
die in de onderaardsche holen stormde en de aarde deed sidderen,
Babys of Bebon, en verder verscheen hij onder den naam van
Seth als het ezelsveulen, gelijk hij in het algemeen in de gestalt°
van kwade en schadelijke dieren voorgesteld wordt, zoo als het
nijlpaard, de ezel, de krokodil, het zwijn, of een walgelijk monster,
slat Isis vervolgde. Hij was een broeder van Osiris, ontrukte
dien de heerschappij, doodle hem arglistig, loch werd door Horus
eindelijk overwonnen en door hem in de woestijn gejaagd, of in
het Serbonische meer, bij Pelusium in Neder -Egypte, verdronken . Daar Typhon zelf roode haren had, waren alle menschen,
wier haren die ongewone, ongelukkige kleur hadden, hem gevvijd.
In eenige egyptische tempels waren hem afzonderlijke kamers gewijd, waarin men zijne vijandschap door gebeden zocht afte wenden. Zoo eene der landplagen het land teisterde, voerden de
priesters eenige hem gewijde dieren op eene donkereplaats, deden
bedreigingen tegen hen, en wanneer de plaag daardoor niet ophield, werden zij geofferd om Typhon te verschrikken. Ook de
zee, die de oude Egyptenaren niet beminden, werd met Typhon
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vereenzelvigd. — — De Grieken hadden mede een over oud monster van dezen naam, dat men ook T y ph de u s, Typhaon en
Typ h o s noemde ; het was een reus, die met zijne gemalin Echidna verscheidene monsters verwekte, waarvan onder E c h i d n a
gesproken is. Somwijlen verschijnen de beide eerstgenoemden
als afzonderlijke wezens. Men gaf evenwel ook den door Jupiter vernietigden vijand der goden den naam van Typhon ; hij
zou de jongste zoon van Gaea (aarde) en den Tartarus geweest
zijn, en honderd drakenkoppen bezeten hebben, die virtu en vlammen uitspuwden, en fonkelende oogen en vreeselijke stemmen hadden. Zie zijn ondergang op Jupiter.
Tyr (noordsch), de zoon van Odin en Frigga, de god des
roems, der wijsheid en der sterkte, in Scandinavie en Oud-Germanie hoog vereerd, en onder de voornaarnsten der Asen gerekend. Hij alleen bezat den moed om den verschrikkelijken Fenriswolfte temmen, waarbij hij echter zijne eene hand verloor, die
hij het monster in den moil had moeten laten steken (s. F en ri r);
hij was derhalve eenhandig. Wegens zijne onverschrokkenheid en
omdat hij over de zegepraal gebiedt, riepen hem de helden en krijgers, en wegens zijne wijsheid de Scalden aan Bij den ondergang
der wereld (Ragnarokr) zal hij met zijnen vijand Garmr. den
vreeselijkste aller honden, strijden, en to gelijk met hem omkomen.
In het oud-duitsch heet hij Z i u of Z i o. Naar hem werd voorts
de derde dag der week in den ouden tijd genoemd, als in het oudnoordsch Tyrsdagr, angelsaksisch Tivesday (engelsch tuesday),
oud-friesch Tysdei, oud -hoogd.Ziuwestac,Ziestac, noord-duitsch
Tiestac of Diestac, hoogd. Dienstdag , nederlandsch bingsdag.
Het woord Tyr beteekende ook god in het algemeen.
Tyro (grieksch), z. Salmoneus en Pelias.

Uller (noordsch) , z. Thor.
Ulysses (romeinsch) en Odysseus (grieksch), de welsprekende, listige en vindingrijke held van het voortreffelijke
gedicht van Homerus, was koning van Ithaca, een der Jonische
eilanden (thans Theaki), en een noon van Laertes en Anticlea,
eene dochter van den listigen AutoCycus. De laatste gaf zijnen
kleinzoon den naam van Odysseus, d. i. de toornige, dien de
Romeinen in Ulysses, of eigentlijk Ulixes veranderden. Ook
het eiland Kephallennia, het tegenwoordige Cephalonia, behoorde
onder zijnen schepter,, waarom hij ook somwijlen ode vorst of
beer der Kephallenen" genoemd wordt ; dit eiland had zijnen
naam ontvangen van den held Cephalus (Kephalos) , die voor den
stamvader van het geslacht van Odysseus werd gehouden. De
echte geboorte van Ulysses betwijfelt eene door Homerus niet
vermelde mythe ; zijne moeder Anticlea namelijk zou, voor dat
Laertes haar als echtgenoot naar zijn huis voerde, reeds bij den.
koning SisYpicus van Corinthe zwanger geweest zijn ; de spot zijnen vijanden verklaarde hem voor ondergeschoven, en schold
hem dikwijls voor eenen bastaard van den bedriegelijken Sisyphus. Reeds in zijne jeugd legde bij grooten mood en IN ijsheid aan
den dag. Op een bezoek bij zijnen grootvader kreeg hij bij gelegenheid eener jagt cone wond aan de knie, aan welker likteeken
zijne min hem naderhand hij zijne tehuiskomst herkende. In Messene , werwaarts zijn vader hem gezonden had, om vergelding to
eischen, omdat de Messeniers schapen van Ithaca geroofd hadden,
kwam hij in aanraking met 1phlitus , die hem den beroemden
boog van Eu4tus schonk, dien geen der minnaars naderhand ken
spanners. IN Is as con der talrijke miunaars van de orn hare
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schoonheid beroemde Helena, wier vader , de koning Tynclareus
van Sparta, over de keuze van eenen schoonzoon onder zulk eene
menigte mededingers in groote verlegenheid geraakte. Toen gaf
Ulysses hem den raad, alle minnaars te laten zweren , dat zij aan
zijne dochter de keuze van eenen gemaal zouden overlaten , en
zij niets vijandelijks tegen den gelukkige, op wien de keuze viel ,
zouden ondernemen , maar hem en zijn huis gezamentlijk tegen
alle toekomstig gevaar beschermen zouden. Daarop besliste Helena voor koning Menelaus, den zoon van Atreus en broeder van.
Agamemnon. De raadsman had echter daarbij de voorwaarde gemaakt, dat, in geval Helena hem niet mogt kiezen , Tyndareus zijne
nicht Penelope, eene dochter van zijnen broeder Icarius en de
nymph Periboea , zou overhalen om hem hare hand te reiken.
De vorst vervulde de voorwaarde en Penelope vergezelde haren
gemaal Ulysses naar Ithaca, alwaar zij in Naar huwelijk met hem
bet gelukkigste leven leidde. Pas had de geboorte van eenen
zoon, dien zij Telemachus noemden , bun huwelijksgeluk nog verhoogd , toen de mare door Griekenland weergalmde, dat de Trojaan Paris op schandelijke wijze de wetten der gastvrijheid geschonden , en de bekoorlijke echtgenoot van Menelaus uit Sparta
naar Troje ontvoerd had. Al de vroegere minnaars van Helena
werden nu ten spoedigste opgeroepen, om hunnen vroeger afgelegden eed gestand te doen ; ook Ulysses had gezworen , en zag
zich alzoo genoodzaakt, om zijne jeugdige gade en zijuen teeder beminden zoon te verlaten, ten einde aan den wraaktogt, die geheel
Griekenland in de wapenen riep, deel te nemen. Hij ging daartoe
echter slechts met grooten weerzin over. Hij beproefde vooraf
door onderhandelingen en vriendelijke woorden de uitlevering
van Helena en hare schatten te bewerkstelligen, en reisde daarom
self naar Troje; zijne moeite was echter vruchteloos. Om zijnen
tegenzin te overwinnen was Agamemnon gedwongen zelf naar
Ithaca te gaan, ten einde hem door welsprekende redenen over te
halen, ja , eene later ontstane mythe hew eert zelfs , dat Ulysses,
om zich aan den togt te outtrekken en den vorsten een rad voor
de oogen te draaijen , plotseling waanzinnigheid huichelde. Hij
bond namelijk eenen ezel en eenen os te zamen voor den ploeg,
joeg dien als een dolleman over het land, en strooide in plaats van
koorn zout in de voren. Palanredes echter, een der leven van
bet gezantschap , doorzag de list, greep den kleinen Telemachus
en wierp hem voor het gespan, maar de varier wist op eene be-
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hendige wijze het kind te ontwijken en toonde daardoor, dat zijne
geheele vvaanzinnigheid slechts gehuicheld was. Hij beloofde dan
ook merle te gaan , rustte twaalf schepen uit en scheepte zich met
de Kephalleniers naar Troje in. Reeds onderweg was hij den Grieken door zijne schranderheid nuttig, daar hij, gelijk wider Achi Iles verhaald wordt, dew jeugdigen held in zijne schuilplaats
en verkleeding wist op te sporen. Homerus , die ook het verhaal
der gemelde waanzinnigheid niet kent, schildert hem als een vorst,
die de hoogste bevvondering en achting waardig was. Zijne bedrevenheid en schranderheid bevorderden het beleg nog meer, , dan
zijne persoonlijke dapperheid, van Welke laatste hij vele schitterende bewijzen gaf ; vooral onderscheidde hij zich als een behendig , welsprekend, listig onderhandelaar en bespieder. Hij was
het, die de verzoening tusschen Achilles en Agamemnon be werkte, en wist zich door zijne welsprekendheid na den dood des
eersten van diens wapenen meester te waken, waarop de grootere Ajax zijne aanspraken deed gelden ; volgens anderen echter
bezigde hij daartoe ongeoorloofde middelen. Nadat de belegering
tien jaren geduurd had, sloeg hij voor om het op Priamus vermelde reuzenpaard te bouwen, en sloot zich moedig met de andere helden in den buik op; toen zij het des nachts openden,
snelde hij met Menelaus het eerst naar het huis van D e i p h ob u s, en zegepraalde aldaar na eenen harknekkigen strijd. De
godin Pallas Atane (Minerva) was in alle gevaren zijne beschermster. Andere dichters verhalen inzonderheid van zijnen
nachtelijken inval in Troje, waarbij hij met Diomr3des het Palladium stal ; maar zij vermelden ook de laaghartige kunstgrepen,
waarmede hij zich op den onschuldigen Palam -6 des, wegens
het boven vermelde voorval, wreekte, gelijk op diens naam verhaald is. Dergelijke latere vertellingen werpen eene vlek op het
karakter van Odysseus en stollen hem als eenen wraakzuchtigen
en listigen booswicht voor, in tegenstelling met Homerus, , die
geene woorden genoeg heeft om den edelen held in al zijne waarde
te doen kennen ; want behalv e , dat hij zijne groote verdiensten
voor Troje in de Iliade in het ware licht stelt, koos hij hem tot
den grooten held van een bijzonder heldendicht, dat zijnen naam
draagt, de Odysse a. In dit onvergelijkelijke dichtstuk schildert
de goddelijke dichter de lotgevallen van Ulysses, die hij na den
val van Troje op zijnen terugtogt ontmoette, en hij verheft hem
daarin als den moedig volhardenden goddelijken lijder.
er-41*
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schrikkelijke stormen joegen zijne van Troje terug keerende schepen uiteen en deden hem tien jaren lang omzwerven, zonder zijn
vaderiand te kunnen bereiken. De vaart was eerst gelukkig geweest, tot dat hij het voorgebergte Mala in Laconic was omgestevend , en reeds was hij in het gezigt van zijn dierbaar Ithaca
gekomen, toen een orkaan hem te midden van onbekende zee6n.
zweepte. Eerst laudde hij te Ismaros , de stad der Ciconen , en
verloor daar in eenen strijd twee en zeventig zijner reisgezellen.
Vervolgens laudde hij in het land der totophagen op de libysehe
kust, waar de inwoners de lotusvrucht aten, die het geheugen
deed verliezen. Een nieuwe storm slingerde hem naar de westkust van het eiland Sicilie, waar de Cyclapen hun verblijf hidden; zijne gevaarlijke ontmoetingen met Polyphemus, een dezer eenoogige reuzen, is op den naarn Cyclop en verhaald. Daar
de reus evenwel, wiens eenig oog hij uitgebrand had en wiens
lagen hij met de grootste schranderheid ontkwam, een zoon van.
Poseidon (Neptunus) was, had hij zich de wraak van dezen magtigen en onverzoenlijken god op den hals gehaald. Wel kwam hij
kort daarna op het drijvende eiland van den windgod (Aeolus)
aan de zuidpunt van Sicilie, die hem de winden in eenen lederen
zak gebonden , slechts den westenwind uitgezonderd, op zijn schip
medegaf (z. A e 1 u s) , zoo dat hij de vreugde smaakte, van reeds
in den tienden nacht de wachtvuren van Ithaca te zien ; maar de
dwaasheid zijner manschap, die den zak opende, terwijl hun gebieder na negen nachten wakens van vermoeidheid in slaap was
gevallen , maakte hem op nieuw tot eenen speelbal der woedende
golven en winden. Hij kwam daarop aan de noordwestelijke
van het eiland Sicilie, waar de rnensehenetende Laestrygonen
woonden , en van waar hij slechts met een enkel schip ontkwam.
Thans landde hij op het wondervolle eiland Aeaea, waar de tooveres Circe woonde (z. aid.); hij vertoefde bij haar een geheel
jaar ; eindelijk ontsloeg zij hem en vied hem den Oceanus, die
de geheele aarde omringdc, in te zeilen, en in den Tartarus of
het schimmenrijk af te dalen , ten einde den ziener Teresias
nopens zijne omzwervingen om raad te vragen. Dit deed hij, en
de wijze gebood hem zich zorgvuldig voor de runderkudden van
Helios, den zonnegod te wachten, omdat, wanneer zijne manschap zich daaraan vergreep , een onvermijdelijke flood daarvan het gevolg zou zijn. Ilij keerde nu eerst naar Circe terug,
zeilde van daar gelukkig de kust van Beneden-Italie voorbij ,
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waar de loerende Siraen hem door haar verleidclijk gwang tot
zich poogden te lokken , en geraakte daarna in de zeeengte tusschen Calabrie en Sicilie , waar hij de monsters Scylla en Charybdis wel gelukkig ontkwam, maar toch weder zes man van
zijn yolk door de Scylla zag verslinden. Hierop kwam hij op het
eiland Trinacria, de plaats , waar de heerlijke kudden van den
zonnegod op het strand graasden. Door den nijpendsten hongersnood gedwongen, slagtte de raanschap, terwijl hun hoer
sliep, in weerwil van het strengste verbod , een paar runderen,
en dit haalde hem en de zijnen de grootste ongelukken op den
hals. Want toen hij in den grootsten haast deze noodlottige
plaats verliet om verder te zeilen, werd zijn schip gedurende
eenen vliegenden storm door eenen bliksemstraal van Zeus
(Jupiter) verbrijzeld, en al zijne reisgenooten vonden hun graf
in de golven. Geheel alleen dreef nu Ulysses op eene plank, die
hij gegrepen had , op zee rond, tot dat hij op het eiland Ogygia
landde , dat door de nymph Calypso bewoond werd. Deze
ontving hem zeer vriendelijk, hield hem voile acht jaren bij zich,
en ontsloeg hem toen eerst op uitdrukkelijk bevel der goden nit
hare toovermagt. Een vlot, dat hij zich op genoemd eiland vervaardigde, droeg den zwerver achttien dagen lang bij eenen
zachten zuidwestenwind over de kalme zee: reeds hoopte hij op
een eiland te landen, dat hij aan den gezigteinder zag blinken ,
toen de vertoornde Poseidon het broze vaartuig door eenen
storm verbrijzelde en hem in de golven slingerde. Twee dagen
lang kampte Ulysses met de onstuimige baren en nog verloor
hij den moed niet; op den derden dag bereikte hij eindelijk het
lang geziene eiland Scheria , de woonplaats der Phaeaciers, wier
koning Alcinous was. Terwijl hij daar uitgeput op het strand
wader bladeren verborge-n. lag, kwam de bekoorlijke Naucicrta,
de dochter des konings, met hare gespelinnen en dieustmaagden
aan den zeekant ; zij gaf den vreemdeling kleederen, en nam hem
met zich naar de stad , waar de koning hem vriendelijk opnam,
hem op de gastvrijste wijze onthaalde, hem op alle mogelijke
wijze poogde te eeren en te troosten , en hem eindelijk met rijke
geschenken en kostbare kleinodien overladen naar zijn vaderland
terug zond. Een schip, door bedrevene jonge Phaeaciers gevoerd,
bragt hem na eene korte vaart van eenen nacht op de vurig verlangde kust van zijn rijk , waarop de Phaeaciers hem in zijnen
slaap met al zijne schatten nederleiden , en toen weder wegvoe-
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ren. Eerst bij zijn ontvy aken herkende hij de kusten zijns va&Hands. De herinnering aan deze lange reeks van zeeavonturen
bragt de grieksche kunstenaars op het denkbeeld, om Ulysses gewoonlijk als eenen zeeman voor te
stellen wij zien hem hier dan ook afgebeeld met eene half eivormige matrozenmuts op het hoofd. Tien jaren
lang had hij op zee orngezworven , en
eerst na eene afwezigheid van twintig
jaren betrad hij zijn eiland weder.
Gedurende al dien langen tijd was
zuo wel het rijk als het huis van Odysseus de schouwplaats van de schro/ melijkste verwarring geworden. Zijne
k moeder was van droefheid gestorven,
zijn oude varier woonde buiten de stad,
verzwakt naar ligchaarn en geest, en
zijne trouwe en kuische gemalin ging onder de diepste smart
gebukt. Daar niemand meer aan de terugkomst van den afwezigen held geloofde, hadden zich een aantal jonge vorsten uit den
omtrek opgedaan , om naar de hand der schoone, deugdzame en
rijke weduwe te dingen. Dezen eischten , dat zij eenen uit hun
midden tot gemaal zou verkiezen, en then de nog altijd hopende
Penelope dit voorstel met verontwaardiging verwierp , besloten
de minnaars, om haar te dwingen, te haren koste in het paleis te
leven en van hare goederen te brasten, tot dat zij eene keuze zou
gedaan hebben. De ergste tooneelen van ongebondenheid en rowheid hadden van nu of aan in het paleis plaats, en drie jaren lang
zwelgden en brasten de onverlaten, Wier aantal eindelijk tot over
de honderd klom , van de bezittingen des afwezigen , zonder dat
de verlatene en gehoonde Penelope, noch haar jeugdige en onervaren zoo"' Telemachus iets doen konden, om dien overmoed te stuiten. Dag en nacht zat de ongelukkige in haar vertrek bij de dienstmaagden en weende bittere tranen, gelijk zij hier naar een standbeeld op het Vaticaan is afgebeeld; maar altijd bleef de hoop in
het hart der getrouwe gade leven. Om echter voor alle geweld
beveiligd te blijven, maakte zij den minnaars diets, dat zij in hare
kamers een groot stuk lijnwaad tot een lijkkleed voor Laertes
weefde, en beloofde, wanneer dit voltooid zou zijn, een hunner tot
gemaal te zullen kiezen; de minnaars berustten in dit voorstel,
/
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maar toen dit weven hun te lang duurde, overvielen zij haar, door
eeneverraderlijkedienstmaagdgewaarschuwd, des nachts in haar binnenvertrek en zagen nu, dat zij des nachts
weder uittrok, wat zij des daags geweven had, zoo dat het weefsel nooit voltooid kon worden. Dit bedrog maakte
hen des te woedender, en zij drongen
des te heviger op eene beslissing aan.
Toen besloot de thans volwassen Telemachus , door Minerva zelve daartoe
opgewekt, om zonder voorkennis zijnen
naoeder,, die hij niet weer bekommering wilde veroorzaken, eene rein te
ondernemen, ten einde bij de andere
reeds lang van Troje terug gekeerde
helden naar zijnen vader te vernemen.
Op dezen togt bezocht de jongeling
den grijzen Nestor van Pylus in Messene en begaf zich van daar naar Sparta,
waar hij bij Menelaus en Helena, even als bij Nestor, het gulst onthaal genoot, maar geene berigten van zijnen vader kon inwinuen. Hij kwam bijna op hetzelfde oogenblik op Ithaca terug,
als Ulysses.
De teruggekomen held geloofde zich eerst bij zijn ontwaken
op eene onbekende kust verlaten en beroofd , toen hem eensklaps
Minerva verscheen , hem gerust stelde, hem verhaalde in welken toestand zijne gemalin zich be yond, en beloofde hem in zijne
regtmatige wraak te zullen ondersteunen. Zij herschiep hem in
eenen zwakken en gebrekkelijken grijsaard , met lompen omhangen , en in doze gedaante strompelde hij naar den getrouwen
Eumeus , bij wien hij zijnen zoon ontrnoette, en aan welke beiden hij zich bekend maakte. Des anderen daags begaven zij zich
gezamentlijk naar de stall en het paleis, waar Ulysses een aandoenlijk bewijs van trouw o-ntving. Aan de poort lag een oude,
zieke hond, door hem zelven opgekweekt , die zijnen meester in
weerwil van diens vermommiug en twintigjarige afwezigheid
herkende en aan zijne voeten stierf. Thans plaatste de held zich
aan den ingang der eetzaal, waar hij met eigen oogen zich van
de ongebondenheid der minnaars overtuigde en vele ruwe belee-
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diingen to verduren had, terwijl het vuur der wraak in zijne
borst gloeide. De dag der wraak brak eindelijk aan. Penelope,
aan de zaak een einde willende makers, trad op zekeren dag in
de zaal met den grooten bong haars echtgenoots, en verklaarde,
dat zij dien tot gemaal zou semen, die dezen bong kon spanners.
Allen beproefden het, maar ook alien to vergeefs. Toen verzocht
ook Odysseus zijne krachten to mogen beproeven ; maar naauwelijks had hij den bong in de hand, of Minerva gal hem zijne ware
gedaaute weder,, en nu vielen alle booswichten, tot den laatste
toe, onder zijne onfeilbare schoten en die van Telemachus. Na
deze regtmatige wraak maakte hij zich aan zijne gemalin bekend
en beiden verheugden zich in het zaligste wederzien. Hij zounaar
zeker verhaal bij Naar nog eene dochter, Ptoliporthe genaamd,
verwekt hebben. Nopens zijne verdere lotgevallen zijn de berigten zeer afwijkend. Tiresias had hem eenen zachten dood en
eenen hoogen ouderdom voorspeld ; eenigen echter verhalen, dat
hij zich in Italie heeft nedergezet, en anderen , dat hij door zijn
eigen zoon TelegOnus is omgebragt. Z. Tel eg ti n us.
Undinen (romeinsch), watergeesten, vrouwelijke lieftallige
wezens, overeenkomende met de Nixen. Z. Geesten der El em enten.
Urania (grieksch), eene der negen Muzen, de godin der
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Sterrekunde. Zij wordt, even als hare zusters, gekleed voorgesteld , en draagt in de linkerhand eenen wereldkloot en in de
regter eenen staf, waarmede zij daarop eenig punt aanwijst. Somwijlen heeft zij ook eenen cirkel, en omgeeft men haren schedel
met eenen sterrenkrans. Haar naam beteekent de s hemelsche,"
maar ook Venus draagt den bijnaam van Urania.
Uranus (grieksch) en Co el us (romeinsch), eigentlijk de
henzel, de eerste wereldgebieder, de zoon van Erebus en de gemaal van Gaea (aarde), die hem de drie reuzengeslachten , de
Hekatoncheiren of Centintanen, de Cyclopen en de Titans baarde.
Hij haatte zijnekinderen en sloot hen in den Tarktrus op, tot dat
hij door den jongste zijner zonen, den Titan Kronos (Saturnus)
van den wereldschepter beroofd ward. Z. dit alles onder S atur nus en Jupiter uitvoerig verhaalcl en verge'. ook G a e a.
Urd (noordsch) en Urdarborn, z. Nornen.
Uvaettir (noordsch), de naam voor dwergen, renzen (Pollen, Thussen , Joten) en Ellen, en dus voor alle booze wezens.

V.
Vasu's (indisch), z. In d r a, A. gn i, enz.
Vellöda (germaansch), of W e l ed a, eene der beroemdste
waarzegsters van het germaansche yolk der Brukteren, die in de
eerste eeuw na Christus leefde, bij de nude Duitschers een onbegrensd aanzien en bijna goddelijke eer genoot, en van eenen
hoogen toren hare onfeilbare uitspraken gaf. Zij stood Claudius
Civilis in zijnen opstand tegen de Romeinen bij, werd echter
door Cerealis gevangen genomen, naar Rome gevoerd en alwaar
in zegepraal rondgeleid, zouder dat Naar verder kwaad wedervoer, daar zij den Romeinen door haren staatkundigen invloed
mede zeer nuttig geweest was.
Venus (romeinsch), en A phr o d i t e (grieksch), anders ook
dikwijls K y pr i s en K y pria genaamd, naar het eiland Cyprus,
alwaar zij geboren zoude zijn, was de godin der liefde, der bevalligheid en schoonheid , en eene der twaalf groote goden (Z.
J up i to r). Zij is zoo oud als de wereld, waarover zij gebiedt,
de band, die de geheele natuur to zamen snoert en de stervelingen aan de goden verbindt. Nopens haren oorsprong luiden de
berigten verschillend. Yolgens Homerus was zij eene dochter van
Zeus (Jupiter) en Di-One, eene Titanin of Oceanide , waarom zij
some Dione heet. Anderen noemen Naar eene dochter van Uranus (Coelus, hemel) en de daggodin Herrera; nog anderen trachten de omtrent hare afkomst afwijkende mythen daardoor to
vereenigen, dat zij Brie of vier godinnen van lien naam aanne-
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men, even gelijk men dit met Athene (Minerva) deed. Het beroemdst is echter de door HesiCidus verhaalde mythe, volgens
welke Aphrodite uit het zilveren schuim der zee ontstond, in het
oogenblik namelijk, dat de golven der zee bevrucht werden, door
eenige nedervallende bloeddroppelen van den eersten wereldgebieder en godenkoning Uranus, nadat deze door zijnen zoon Kronos (Saturnus) met eenen diamanten sikkel gewond en van den
troon gebonsd was (z. Saturn us). Zij rees uit de baren der
zee op als de schoonste aller vrouwen, blank als het schuim,
waaruit zij geboren werd, en beminnelijkheid en lieftalligheid
lagers op haar glimlagchend gelaat en in haar geheele wezen verspreid; naar dit wonder noemt men haar Aphrodite, de uit schuim
geborene, of Adnadyonigne, de opduikende. Eerstzweefde zij over
de wateren naar het eiland Cythera, van waar zij den bijnaam van
C y t h e r a, of Cy t he r e i a verkreeg; vervolgens ging zij naar het
eiland Cyprus. Waar zij verscheen veranderde de woeste grond
in bloeijende velden, bloemen ontsproten onder hare bekoorlijke
voeten, en de geheele aarde juichte in hemelsche verrukking,
want door haar werd de wereld uit den Chaos
verlost, en de band geknoopt, diode menschen
aan elkander en den hemel verbindt. Eindelijk
steeg het heerlijke wezen op naar den Olympus,
om daar haar eerambt te aanvaarden en de harten der stervelingen , zoo wel als der ousterfelijken met het goddelijk gevoel der liefde
te vervullen. Onder Anadyomene is eene
afbeelding van haar gegeven , zoo als zij uit
de zee opkomt , en hare natte haren met de
handen afdroogt ; hier nevens is zij voorgesteld naar eene beroemdeafbeelding, die voor
een werk van den beeldhouwer Cleomenes uit
Athene wordt gehouden, en omstreeks twee
eeuwen voor Chr. vervaardigd is. Het voortreffelijke standbeeld is algemeen bekend onder den naam van Venus de Medicis en bevindt zich te Florence. De gestalte der bekoorlijke Venus wordt op de volgende wijze
beschreven. IIaar gezigt is een langwerpig
ovaal; het voorhoofd is niet hoog, de wenkbraauw en Nu en sierlijk gebogen; door de eenig-
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zins gedrukte oogleden schijnt het oog klein, maar heeft cone
smachtende uitdrukking. Deze van liefde smachtende oogen zijn
in alle afbeeldingen van Venus karakteristiek. De mond is klein,
een bekoorlijke glimlach zetelt om de niet voile fijn gevormde
lippen ; de rug en spits van den neus zijn sierlijk ; de wangen
hebben eene liefelijke volheid ; in het midden der rondachtige
kin is eene ligte aanduiding van een kuiltje te bespeuren. Het
hoofd staat nooit regtstandig op den vollen zwanenhals, het
helt altijd een weinig zijwaarts over. De haren liggen met sierlijkheid om het voorhoofd en de slapen, worden bij de oudere
afbeeldingen gewoonlijk met eenen diadeem bijeen gehouden, en
zijn van achteren in eenen knoop zamen gebonden. De schouders
zijn smal, de boezem is maagdelijk gevuld, de voile heupen
eindigen in sierlijk gevormde beenen en nog sierlijker voeten,
die eenen vluggen en ligten gang schijnen te verraden. Van de
oppergodinnen wordt alleen Venus naakt afgebeeld ; slechtshaar,
de godin der schoonheid was het geoorloofd zich in al hare
lieftalligheid te vertoonen , en wel
altijd in eene houding , waarbij
de schoonheid der gestalte door
maagdelijke schaamaehtigheid en
teederheid nog verhoogd wordt.
Maar ook gekleed hebben de standbeelden van Venus eene sierlijkheid
en bevalligheid , die haar dadelijk
als de godin der liefde doers kennen.
Eene dunne, als uit lucht gewevene
tunica golft om haar ligchaam en
omhult haar naauwelijks. Het in
luchtige golven afhangende kleed
heeft geenen gordel noodig, maar
valt achteloos aan de eene zijde
van den schouder af, en verraadt
haren maagdelijken vollen boezem,
Daar zij het hoogste ideaal van vrouwelijke schoonheid uitdrukte, moesten alle deelen haars ligchaams aan
ig'
dit ideaal beantwoorden, waarom
men haar ook van achteren afbeeldfllillillliliii1;111111illiiii ■ 1111111111111101
dc , en zij den bijnaam van Aphr o-
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di to Kall ipygos (met de sclioone achterdeelen) verkreeg. Z. de
fabel nopens het ontstaan van dien bijnaam op Cal lip y g o s. Voorts heeft
de kunst de bekoorlijke godin voorgesteld op het oogenblik, waarop
zij nedergehurkt is, om zich te gaan
baden. Op welke wijze zij de onbetwiste zegepraal over al hare medegodinnen behaalde, en den prijs der
schoonheid, den appel van Eris, verwierf, is onder P aris uitvoerig vermeld; kunstkenners gelooven, dat de
bovenstaande afbeelding der Venus
de Medicis haar joist in het oogenblik voorstelt, waarop zij hare bekoorlijkheden ant den scheidsregter
op den berg Ida toont en zijne beslissing afwacht. — De Grieken
dachten zich onder hunne Aphrodite
wel de verpersoonlijking der zinnelijke , maar niet der gemeene, tierlijke Heide. Zij was bet vooreerst,
die neiging, smachtend verlangen ,
begeerte in de harten stortte , die de
minnenden met elkander vereerigde
en naar het bruidsbed geleidde: zij
was de voortbrengende, leven schenkende godin, de Venus Genetrix, die
men als de volbrengster der huwelijksplegtigheid, als de beschermster
van den echt en als eene zegenende
moeder aanbad. Als zoodanig staat
zij hier nevens naar een standbeeld,
dat zich in de Louvre te Parijs bevindt. Den bijuaam van Pandemos,
zij in dit opzigt der zinnelijkheid
verkreeg , had eigentlijk geene kwade nevenbeteekenis, maar kreeg die
naderhand eerst, toen de wijsbegeerte
11111111111111111inillili
langzamerhand eene seherpe tegen
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stelling van haar wezen begon te maken. Tom verstond men
onder Aphrodite Pandemos de verpersoonlij king der lage zinnelijkheid , der dierlijke geslachtsdrift , der door veile vrouwen
(hetaeren) aangeroepen schenkster van wellustig genot ; zij werd
als zoodanig door de Romeinen Venus V u l g i v a g a of Vulgaris,
de Venus van den grooten hoop, genoemd , voor wien de edele
uitdrukking van liefde naauwelij ks nicer voegde. De wijsgeeren , inzonderheid Plato, stelden tegen deze alledaagsche,
gemeene godin een idealistisch wezen over, door eene Venus
U r a ni a of hemelsche Venus te scheppen , die boven de gemeene zinnelijkheid , boven aardsche begeerte en dierlijke
hartstogt verheven was, alzoo de liefde in hare verhevene rem beid, in haar geestelijk wezen, als een waarachtig goddelijk
gevoel, en ontdaan van al het aardsche voorstelde ; dit is de
zoogenaamde platonische liefde. Van de Venus Urania ziet
de lezer hiernevens eene afbeelding naar
een standbeeld te Florence, dat men voor
eene copij houdt van een door Praxireles,
omtrent 400 jaren voor Chr. gebeiteld
meesterstuk. De werken van laatstgenoemden kunstenaar zelven, even als die van
Skopas en Apelles, ziju voor de nakomelingschap verloren gegaan ; ander die van
lateren tijd onderscheiden zich vooral eene
schilderij van Titiaan en een standbeeld
van Canova te Florence. De kunst der oudheid hield zich met de godin der liefde even
ijverig bezig, als die der middeleeuwen met
het ideaal der christelijke Madonna. Men
schreef toch ook Venus eene alvermogende
wondermagt toe; alles in den hernel en op
aarde bong zich voor hare heerschappij; wie
haar durfde versmaden, of zich aan hare
magt onttrekken, werd vreeselijk daarvoor
gestraft ; alleen de drie verhevene godinnen
Pallas Atliene, DiThla (Artemis) en Vesta
(Hestia) vveerstonden haren schepter, en behidden voortdurend barer' maagdelijken
staat. Zij was niet slechts zelve, zoo als gezegd is, de schoouste
bewoonster van den Olympus, maar deelde ook de gaven der
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lieftalligheid aan andere vrouwen mede, aan Wier gestalte zij het
zegel der volmaakheid indrukken wilde ; bij de Lacedemoniers
heette zij daarom Morph° of de schoonheid schenkende godin.
Dit viel haar evenwel ook ligt ; want vooreerst bezat zij den gordel
der bevalligheid, waarin liefde, verlangen, bekoorlijkheden, zoete
verleiding en betoovering verborgen lagen, welke eigenschappen
onwederstaanbaar maakten en zelfs den wijze betooverden ; ten
tweede werd zij door den prachtigsten hofstaat omringd, namelijk : door de vriendelijke Horen, de bekoorlijke Gratien of Citaritinnen, den god van het smachtend verlangen, Hinzeros, den god
der begeerte , Pathos, en boven alien door den schalkachtigen
knaap Amor (Eros) met zijne altijd onfeilbare pijlen. Vooral
oefende zij door bemiddeling van dezen laatste eene onbeperkte
heerschappij over alle gemoederen. Amor verscheen eigentlijk, als
het beginsel der liefde, dat de geheele wereid bezielt, als de eerste
en oudste schepper aller dingen ; weldra echter verjongde men
hem tot eenen zoon van Venus, dien Ares (Mars) bij haar verwekt had. Want als godin der zaligmakende liefde kon zij zelve
niet ongevoelig blijven voor dit hemeisch gevoel. Wel beroemde
zij er zich in den kring der zalige goden eenmaal op, dat zij zich
vrij wist te houden van alle hartstogt voor stervelingen; die zij ales, wat leefde en ademde wist in te storten; maar Jupiter, vertoornd over zulk eene aanmatiging, verwekte in hare borst eene
onuitblusschelijke liefde voor den Trojaan Anch -ises , en strafte
haar daardoor,, omdat zij hem zoo dikwijls in liefde your sterfelijke vrouwen ontvlamd had. Zij zag den goddelijk schooners jongeling Anchises, terwijl hij aan den voet van den Ida de kudden
weidde, ontbrandde voor hem in de hevigste liefde, vloog naar
Paphos, waar zij zich baadde, zalfde, met schoone kleederen omhing en zich met versierselen tooide, en vertoonde zich daarop
aan den herder. Haar voigden de dieren des wouds, de wilde
wolves en beren, de bloeddorstige tijgers en v erscheurende leeuwen, en alien schaarden zich, in de vurigste liefde ontgloeid, bij
paren in de bergklov en van den Ida Zij maakte Anchises diets,
dat zij slechts eene sterfelijke maagd en door de goden tot zijne
gemalin bestemd was, en gaf zich aan de omarming van den vurigen jongeling over ; maar terstond daarop vertoonde zij zich
in hare ware gestalte , en zich voor hare hartstogt scharnende ,
verbood zij ten strengste Karen minnaar ooit jets van dit voorval,
te verhalen (z. An chic es). De vrucht dezer vereeniging was
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Aeneas, de stamvader der Romeinen , die op deze mythe bijzon-

deren prijs stelden ; de geheele Aeneide van Virgilius berust op
deze fabel , waardoor de Romeinen tot regtstreeksche afstammelingen der goden verheven werden. De oud-italiaansche Venus
toch, eene schoone godin van den wasdom en der voortbrengende
natuurkracht, gelijk reeds haar naam aanduidt, smolt reeds vroeg,
waarschijnlijk terstond Da het verdrijven der romeinsche koningen, met de grieksche Aphrodite tot een zelfde wezen ineen.—
Daarenboven verhaalt de fabel nog menige andere liefdegeschiedenis van de schoone godin, wanneer zij voor andere hemellingen
of sterfelijke wezens in liefde ontvonkte. In de Odyssea van Homerus verschijnt zij zelfs als de wettige gemalin van den hinkenden
Vulcanus (Hephaestos) , een huwelijk, dat , naar het zeggen, de
god der spotternij, Moms, tot stand bragt De mythe is deze :
toen Aphrodite het eerst op den Olympus verscheen , veroorzaakte zij door hare schoonheid eene groote opschudding , alle
ongehuwde goden dongen terstond naar hare hand, en Jupiter
wist niet, welk besluit te nemen. Toen ried Momus de schoone
met den leelijken god te verbinden, om aan alien twist een einde te
maken, en Jupiter volg, de lien raad , in weerwil van al het gespot en gelach op den Olympus. Toen echter het vuur van Vulcanus de liefdegodin geheel doorgloeid had, kon de wanstaltige
god haar geene genegenheid meer inboezemen en zij verbond
zich met den god des krijgs en der sterkte, Mars, later met
A d-o nis , waarvan op huune namen verhaald wordt. Venus en
Mars werden echter door Vulcanus, die door Helios gewaarschuwd was, betrapt ; hij sloot het overvallen paar in onverbreekbare , kunstige , onzigtbare strikken, riep toen al de
goden er hij , en stelde het gevangen paar bloot aan het gelach en den spot van al de Olympiers. Aileen Poseidon (Neptunus) had verdriet in de zaak, en smeekte Vulcanus zoo lang, tot
hij het verliefde paar ontsloeg. Uit deze vereeniging met Mars
zou, behalve de liefelijke Harmonia, ook de god der liefde, Amor,
ontsproten zijn, die weldra magtiger werd dan zijne moeder en
haar zelve niet met zijne pijlen verschoonde. In lateren tijd werd
deze liefdegod in eene geheele schaar van dergelijke gestalten vermenigvuldigd , namelijk de vlugge Amor ett en of Er ot en,
die rondom den wagon van Venus fladderden, wanneer zij door
een paar witte duiven of zwanen getrokken door het luchtruim
reed. Behalve deze vogels waren ook de musschen, zwaluwen, de
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Jynx , de dollynen , schildpadden , bokken en geiten gewijd ;
onder de bloemen de roos en de myrthe, under de vruchten de
appel en de mankop, onder de boomen de linde. Eindelijk waren
haar ook het getal zes , de maand april, de vrijdag (dies veneri)
en de planeet Venus geheiligd. Bij de bovengenoemde zonen
voegde men in lateren tijd nog eenige anderen, als Priapus van
Jupiter of Bacchus, Rhode van Neptunus, Goiyus en Bera van
Adonis, Eryx van Butes en Hermaphroditus van Mercurius. —
De landstreken, waar zij voornamelijk in tempels vereerd werd,
waren de eilanden Cyprus, Cythera , Sicilie, Cos en Creta, de
steden Milete , Athene, Sparta en Corinthe en van al deze verschillende plaatsen outving zij ook verschillende namen. Van
Cnidus in Carie, van Paphos en Atriathus op Cyprus, heette zij
Cnidia, Paphia en Amathusia. Te Rome bouwde men
haar van tijd tot tijd eon aantal van 17 tempels en altaren.
Hare feesten noemde men Aph rodisi en; ook golden de A d oni en niet minder haar dan haren geliefde Adonis, wien zij goddelijke aanbidding en gemeenschappelijke heiligdommen verschafte. — Den oorsprong der vereering van Venus leidt men
nit Phoenicie en Klein-Azie af, waar overal eene groote vrouwelijke natuul godheid nu eons onder dezeu , dan eens onder eenea
andereu naam vereerd word. Aan het hoofd stond volgens de
onderzoekingen der geleerden de assyrische Mylitta, eene wereldmoeder,, die alleen in den naam, maar niet inderdaad onderscheiden was van de armenische Anaitis, van de arabische
Alitta , van de perzische Mithra , van de phoenicische Astarte,
van de egyptische Isis, van de phrygische Cybele, van de samische Juno, de ephesische Diana, de smyrnasche N emesis
sis en de
mysische Adrastea, alsmede eindelijk van de cyprische Aphrodite Urania. Te gelijk blijkt daaruit, hoe de rhamnusische Nemesis, volgens zekere opgave , met de Venus verwisseld kon
worden. Gaat men vender naar het oosten, dan vindt men de
wereldschepster Ma, Maja of Bhawani. De Venus Urania was
alzoo eene hemelkoningin, en de latere grieksche wijsbegeerte
gaf aan haren naam de boven aangewezen beteekenis. Even als
Eros als eerste god en schepper der wereld verscheen, zoo schreef
men ook aan Aphrodite eenmaal de hoogste en oudste wereldmagt
toe; zij ontsproot door den hemelgod Uranus onmiddellijk uit
het zeeschuim , d. naar de gewone mooning, de zeevarende
volken bragten hare dienst en haar goddelijk vereerd standbeeld
over de zee naar de grieksche eilanden. Men prees haar, wegens
d2

658

Verandi.--Vertumnus.

hare almagt, regtstreeks als Venus Victrix , of de zegepralende,
godheid, naar een standbeeld, dat nu in de Louvre staat. Zij
wist alle harten te overwinnen, en
men versierde Naar met helm ,
schild, lans en zwaard, de attributen van Mars. En even als Nemesis eene alvermogende godin van
het noodlot was , die door de Romeinen als eene soort van Fortuna en
zegenschenkster beschouwd werd,
zoo zag men ook de Venus your
eene godin des geluks in het algemeen aan. De Romeinen hadden
een dobbelspel , waarbij de gelukkigste worp een jactus Veneris of
de V en us worp heette. Men gebruikte daartoe vier dobbelsteenen, die alleen op vier zijden met
getallen geteekend waren en twee
ledige zijden hadden; de beste worp
was, wanneer elke steen een ander
getal aanwees , de slechtste of zoogenaamde hondsu;orp (jactus canis), wanneer alle zijden hetzelfde
,I illIENIIii1111111311i1M1111[11[1111111
getal aanvvezen.
Verandi (noordsch), z. Norne n.
Veritas (romeinsch), en Aleth ei a (grieksch) , de godin
der waarheid, eene dochter van Saturnus (Kronos) of ook van
Jupiter. Zij draagt een wit gewaad en is de moeder der deugd
en regtvaardigheid.
Vertumnus (romeinsch), woordelijk de veranderlijke god,
eene oud-italiaansche of etruscische godheid, had de magt om
zich in allerlei gedaanten te veranderen, die meest allen op het
landlev en of de veldvruchten betrekking hadden. Hij werd nu eens
als de god der jaargetijden, dan Bens als een god van den handel
en wandel beschouwd, om wiens beeld verscheidene winkels op
het romeinsche Forum geplaatst waren. Men hield hem ook
regtstreeks voor eenen herfstgod, terwijl men zijn feest, de Vert u rn n al i e n, op den 27 augustus vierde en men hem met P omona deed huwen, de godin van het ooft en der tuinvruchten,
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die meest omstreeks lien tijd ter markt komen. Pomona was
eene schoone tuinierster , naar welker hand Saters , Faunen en
Woudgoden te vergeefs dongen ; ook Vertumnus gevoelde voor
haar eene hevige liefde, die hem verscheidene malen van gedaante
deed verwisselen. Eerst kwam hij als ploeger, maaijer en snoei jer, loch altijd vruchteloos; eindelijk gaf hij zich de gedaante
eener bedaagde vronw en smeekte hij de schuchtere maagd zich
j egens haren ijverigsten minnaar, Vertumnus, niet langer zoo
angstvallig te gedragen. Toen hij zag, dat zij geroerd was, nam
de listige god plotseling zijne ware gedaante van een bloeijend
jongeling weder aan, en de verraste maagd nam hem voor haren
gemaal.
Vesta (romeinsch)en Hestia (grieksch),de maagdelijke godin
van den huiselijken haard en het haardvuur,, de eerstgeboren
dochter van Saturnus (Kronor) en van Rhea, en eene der twaalf
groote godheden (z. J upi t e r). Zij was het eerste kind, dat
Saturnus verslond, maar door de list barer moeder gered werd.
Haar naam beteekent haard; zij was alzoo eene vergoding van
de huiselijke stookplaats en het daarop brandende vuur, waarom
been de familie zich verzamelde. Zij werd echter ook bij uitbreiding, daar men de stad en den staat als eene enkele groote familie
beschouwde , de beschermgodin van den staat en de burgerlijke
orde, op welker stichting en in stand houding het huis, de familie
en het burgerlijke levee in de maatschappij berust. Zachtzinnig,
weldadig en kuisch van karakter, huw de zij nooit, want toen
Neptunus (Poseidon) en Apollo naar hare hand dongen, zvvoer
zij bij het hoofd haars broeders Jupiter eenen plegtigen eed, van
altijd haren maagdelijken staat te zullen bewaren. Het aantal
barer tempels was gering, en nog minder plaatste men er standbeelden in ; want in plaats der laatsten beschouvvde men het altaar en het zoogenaamde eeuwige vuur, dat men daarop onderhield, als het eigentlijke beeld der godin. Geen barer standbeelden
is ten minste tot op onzen tijd overgebleven. Ondertusschen verhinderde dit later den kunstenaars geenszins, om deze oostersche
en den Grieken over het geheel vreemde voorstelling te laten varen
en Vesta ligchamelijke vormen te geven. Men vindt dan ook zeer
schoone voorstellingen der godin in de Villa Borghese te Rome,
waarvan eene bier onder afgebeeld is. Haar ideaal komt
met dat van Juno veel overeen. Zij is van eene slanke, trotsche gestalte; bevalligheid en schroomvalligheid, verbonden met
42*
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ernst en waardigheid liggen in haar gelaat , en hare gestalte is
in zedig gewaad gehuld, als dat eener bedaagde matrone. Zij
draagt dikwijls eene lamp als zinnebeeld
des vuurs ; ook eenen schepter. — Vesta
genoot eene algemeene en zeer hooge vereering, maar in Rome meer, dan in Griekenland. Haar dieust werd door Aeneas
in Italie gebragt en door Numa Pompilius
in Rome ingevoerd. Bij alle brandoffers,
in alle tempels werd zij het eerst aangeroepen, te Olympia offerde men haar zelfs
v6Or Jupiter. Zij werd gedaeht als de besehermster der huiselijkheid en der familie, als de schutgodin van huiselijke en
openbare welvaart, als de opzigtster over
de offeranden aan de goden , en inzonderheid als de beschermster van alien, die
om hare hulp smeekten, en, toevlugt en
bijstand zoekende, zich aan eenigen haard
plaatsten; want nooit zou men het gewaagd
hebben eenen smeekeling van deze heilige
plaats te rukken. En even als elk huis
zijnen eigenen haard had, zoo werd ook
in het midden van elke stad eene heilige stookplaats gevonden ,
die onder hare bijzondere bescherming stond, en tot middelpunt
en vereenigingsplaats der burgers diende. Deze openbare haarden bevonden zich in de zoogenaamde stadhuizen (prytaneen);
de prytanen offerden aldaar bij het aanvaarden van hun ambt, en
op het heilige altaar werd een altijddurend vuur onderhouden ,
dat door eerbare weduwen gevoed werd ; werd dit vuur door een
of ander toeval uitgedoofd, dan mogt men zich, om het weder te
ontsteken, islet van eenig aardsch vuur bedienen; het moest door het
zonnevuur door middel van brandspiegels vernieuwd worden; of
anders wreef men twee houten zoo lang tegen elkander tot zij
ontvlamden. Zij, die zich met der woon als volkplanters in eenig
ander oord wilden nederzetten, namen bij het verlaten van hun
vaderland eenige vonken van dit heilige vuur mede, om dit in
hunne nieuwe woonplaats te ontsteken, en alzoo een verband
met het moederland in leven te houden. Het uitblusschen der
heilige vlam werd als eene der grootste rampen van den staat
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besehouwa en kondigde groote onheilen aan. Bij de Romeinen
werd de dienst der maagdelijke godin veel strenger dan wel
Griekenland, waar haar hoofdzetel to Delphi was, gehouden. Bij
hen waren het geene weduwen, maar maagden, die zieh aan de
dienst der kuische godin wijdden, en haar vuur onderhauden
moesten ; zij heetten Vest alinne n, of vestaalsehe maagden.
Deze priesteressen leiden eene gelofte van de strengste kuischheid af, en waren eerst twee, vervolgens vier en later zes in getal. Zij droegen een lang zuiver wit gewaad, eenen priesterlijken
hoofdband (vitta) om het hoofd, waarvan het haar op den schedel was opgebonden , en als zij offerden eenen langen sluijer. In
het heiligdom, dat door Numa gebouwd was, en dat nooit eenig
man mogt naderen of betreden , bewaakten zij het bekende Pal ladium der stad Rome, met de kostbaarste goederen en schatten
van den staat; zij verrigtten de offers aan de goden, en zorgden
voor het onderhouden van het heilige vuur, het beeld van Vesta
zelve. De nalatige, door wier schuld het vuur uitging , werd
door den pontifex maximus , wiens woning bij of ook in dezen
tempel was en die het opzigt over de Vestalen had, met geeselslagen getuchtigd en dezelfde straf ondergingen zij zelfs voor
kleine vergrijpen ; de godin moest dan door plegtige offers en
gebeden verzoend worden , en het vunr werd op gezegde wijze
weder ontstoken. Vreeselijker werd eehter die gestraft , welke
hare gelofte van kuischheid gesehonden had; de misdadige werd
onder schrikw ekkende plegtigheden leveed begraven, en algemeene
rouw heerschte bij zulke ene gelegenheid in de stad, daar men deze
misdaad voor het voorteeken van een zwaar ongeluk hield , dat
de toorn der goden over de stad wilde doen losbarsten. Daarvoor genoten deze priesteressen eehter ook eene buitensporige eer
en eene menigte voorregten. Zoo dra de pontifex, op den dag harer
plegtige wijding, haar met de hand aanraakte, waren zij mondig
en konden vrijelijk over al hare goederen beschikken; zij hadden
in het theater eereplaatsen onder de eerste magistraatspersonen;
wanneer zij uitgingen, werden haar door de lictoren de fasces (het
teeken der hoogste regeringswaardigheid) vooruit gedragen, en
zoo zij op den weg toevallig eenen misdadiger ontmoetten, dien
men mar de strafplaats voerde, schonk men hem het levee. De
voorwaardeu van de keuze eener vestaalsche maagd waren : zij
mogt niet jonger dan zes en niet onder dan tien jaren zijn , uit
Italie geboortig, en zonder ligchaamsgebreken; hare ouders moes-
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ten beiden nog leven , tot den vrijen stand behooren en een eerlijk beroep uitoefenen; de varier kon haar dan vrijwillig aan de
priesters overgeven. Zoo echter eene keuze noodig was, dan geschiedde deze door het lot in de volksvergadering, en wel uit twin.tig zeer jonge meisjes, die gemelde voorwaarden in zich vereenigden; zij waren dertig jaren tot de dienst verpligt ; de eerste tien
jaren leerden zij de tempeldienst , die zij de volgende tien
jaren zelven uitoefenden , en de laatste tien jaren besteedden zij
aan het onderwijs der aankomelingen. Na verloop van dien tijd
stond het haar vrij den Vestatempel to verlaten en in het huvvelijk te treden. Daar echter eenige Vestalinnen , die van dit verlof
gebruik maakten , een ongelukkig chide gehad hadden , besloot
men daaruit, dat zulk cen afval der priesteressen aan de godin
niet aangenaam was en daarom bleven de meesten harer liever
in den tempel en aan Karen maagdelijken staat getrouw.
Victoria (romeinsch) en Nike (grieksch), de godin der
overwinning , eene dochter van den Titan Pallas en de godin van
den Styx, derhalve eene
zuster van Kratos, den god
der kracht, van Tha, de godin des gewelds en van Zelos , den god des ij vers. Zij
word meestal gevleugeld,
met palmtakken , kransen,
en andere zinnebeeldige
teekenen harer werkzaamheid, als eene op Minerva
(Athene) gelijkende maagd,
met blijmoedig en lagchend gelaat afgebeeld. Hiernevens brengt
zij aan de genoemde krijgsgodin een offer. Verscheidene godheden , zoo als de door Phidias gebeeldhouwde goden Zeus, Mars,
Venus en Minerva, dragen dikwijls eene Victoria op de regterhand. Men stelde daarenboven doze godin ook dikwijls op mullten voor, en op zeer verschillende wijze; nu eens ziet men haar
op het slagveld , dan eons zweeft zij met krans en palmen over
den aardbol , OM eenen held te kroonen, die de wereld aan zich
onderworpen heeft, enz.
Vlies, het gal den (grieksch), z. Phrisus en Argonauten.
Vloedgod of Stroomgod (grieksch en romeinsch), de
god van eon rivier, vloed of stroom, waarin hij als eon hem toe-
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behoorend gebied leefde en onbeperkt heerschte. Hun getal
was even grout als dat der rivieren zelven , en elk droeg zijnen
bijzonderen naam. De bekendsten waren AchelOus , beroemd
door zijnen strijd met Hercules om de
schoone Deianzra , de Alpheus, die de
Aute)). ■ ,,,
/
kiki ■
nymph Arethitsa beminde, en de Peneus, de vader van Daphne en Cyrene,
de geliefden van Apollo. De menschelijke gedaante, die men den stroomgoden gaf, was nu en dam zeer veranderlijk. Wij zien hen niet zelden met
de hoornen en ooren van eenen stier
afgebeeld, en dikwijls namen zij geheel
de gedaante van eenen stier aan, omdat men het gebruis en geklots des waters met het gebrul van
dit Bier vergeleek.
Vuleanus (romeinsch) en Hephaestos (grieksch), de god
der smeden of de god des vuurs , een noon van Jupiter en Juno,
en een der twaalf groote goden (z. Jupiter). Uit hoofde van
zijne leelijkheid, vooral omdat hij kreupel was, wierp zijne moeder hem terstond na zijne geboorte van den Olympus, of hij werd
eerst door dezen val kreupel, en bleef dit zijn geheele leven. Hij
viel in de zee neder, waarin de beide zeegodinnen Thetis en
Euryn5rne hem opvingen , hem goed onthaalden , en hem gedurende negen jaren in eene door den Oceanus omspoelde grot verborgen hielden , waar hij nu een aantal van kunstige Bingen en
sieraden voor zijne beide redsters vervaardigde. Hij maakte aldaar ook eenen kuustrijken stoel, dien hij aan zijne moeder
zond. Naauwelijks had echter Juno zich daarop nedergezet , of
zij werd door eene geheimzinnige, onweerstaanbare magt terug
gehouden, zonder dat iemand der verschrikte goden haar van
de onzigtbare banden kon bevrijden. Hephaestos zelf weigerde
weder op den Olympus te komen , doch Dionysos (Bacchus)
verschalkte hem, door hem dronken te maken en hem bij
de zalige goden op den Olympus terug te voeren. Toen hij
echter naderhand eens bij gelegenheid van eenen huiselijken
twist zijne liefdelooze moeder tegen zijnen vader verdedigde, werd
J upiter zoo vertoornd, dat hij hem bij den voet greep en andermaal
uit den hemel slingerde. Hij viel eenen geheeleu dag en kwam
met het ondergaan der zon op het eiland Lemnos neder, alwaar
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het yolk der Sintiers hem vriendelijk opnam en verpleegde. Later keerde hij echter weder naar den Olympus terug, alwaar,
volgens de oIlias," Charis ofde Grade de gemalin van den kunstrijken god werd, die aan zijne werken sierlijkheid en bevalligheid
moest bijzetten. De Atheners plaatsten hem zelfs aan de zijne van
de wijze 111 inerva (Athene), omdat hij, even als deze hoofdgodin,
den nienschen de kunsten leerde, die het oog verheugden en het
leven verfraaiden. Volgens Homerus had hij zijne werkplaats eigenhandig op den Olympus opgerigt; aldaar bouwde hij ook voor
de overige goden de schitterende paleizen. Anderen verlegden
zijne werkplaats met het hemelsche vuur nu eens naar Lemnos,
dan eens naar Sicilie, dan weder naar de Liparische eilanden, kortom in den onderaardschen haard van vuurspuwende bergen ; de
drie oudste Cyclopen Brontes, Steropes en Arges of Pyracsnon
waren zijne gezellen en medehelpers, wanneer hij voor Jupiter
de bliksernflitsen , voor andere goden toovervolle geschenken
en voor sterfelijke halfgoden voortreffelijke wapenen smeedde.
De aanzienlijkste kunstvoortbrengselen, die de oude mythe
roemt, kwamen nit zijne werkplaatsen, zoo als de schepter van
Jupiter, de wapenrusting van Ares (Mars), het paleis en de
waren van den zonnegod Helios (Sol), de pijlen van Eros
(Amor), de halsband van Has monia , de noodlottige Pandora,
de wapenen van Achilles, de zilveren en gouden wachthonden
van Alcinous en vele anderen, waaraan hij menigvuldige tooverkrachten wist mede to deelen. Volgens een berigt van de
Odyssea was Aphrodite (V enus) , de godin der schoonheid en der
liefde, zijne wettige gemalin ; hoe ontrouw de laatste echter haren
kreupelen en zwarten gemaal werd, en hoe deze haar aan het
gelach van al de goden blootstelde , is onder Venus en Mars
verhaald. Homerus meldt niets van de nakomelingsehap van
dezen god; anderen evenwel schrijven hem hij verschillende moeders onderscheidene kinderen toe, met name de drie CaYiren ,
eenige roovers en heldenkoningen. Over het geheel gold hij voor
den varier van beroemde kunstenaars, gelijk men Mars voor dien
van dappere krijgers en Apollo voor dien van edele zangers hield.
De Romeinen , die hem ook lIT ulciber of smelter noemden , eerden den god der smeden door V ul eana l i e n, een feast, dat
op den 22 augustus plaats had. In Rome bezat hij verscheidene
tempels, waarvan een reeds door Romulus zou gesticht zijn. De
harrier, de tang, het aanbeeld, de vuurhaard, cane halfeivor_
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mige handwerkersmuts waren zijne kenteekenen. Bij de dichters
verschijnt Vulcanus als een vlijtig werkman , steeds met roet en
vuil besmeerd, zoo dat hij zich met eene spons eerst aangezigt en
handen moest reinigen, voor hij zijne gemalin kon bezoeken ;
daarenboven schilderde hem de dichterlijke
phantasie als pimp, leelijk en mank , waardoor hij dikwijls ten spot werd van de andere
goden, die menigrnaal om hem in nitbundig gelach uitbarstten , maar waarvoor hij zich in
zijn eigen huis door tirannij en overmoed schadeloos stelde. De beeldende kunst stelde hem
echter zonder ligchaamsgebreken voor. Men
beeldde hem af, in de tunica der handwerkslieden, zoo als hier nevens, naar eenen gesneden steep . Zijne gestalte is krachtig, maar niet
groot, veeleer gedrongen en kort; hij heeft
eene sterke behaarde borst, breede schouders
en gespierde armen. De vormen zijn niet edel,
als die van Zeus of Poseidon, over het geheel
zijn zij iets gedrongen en hoekig. Zijn voorhoofd is sterk over
de oogholten gewelfd, zijn blik is peinzend en somber. Zijn
hoofdhaar verheft zich noch boven het voorhoofd, noch beschaduwt het dit. Ook valt het niet langs de slapen over de schouders, maar hangt in enkele lokken van de slapen af in den nek ;
op het hoofd draagt hij eene spitse, van boven afgeronde muts.
Zijn baard is vol en gekruld, maar gelijkt niet op dien van
andere goden. Hij is dikwijls naakt, alleen met eenen gevouwen dock oin de heupen, of hij is met de korte tunica gekleed,
die om de heupen is vastgegord ; daarbij is echter gewoonlijk de
regter schouder ontbloot. Van zijne mankheid bemerkt men
in de voorhanden gedenkteekenen niets. In het standbeeld van
Alcamenes was zij als iets karakteristieks aangeduid, loch zonder dat dit schade aan de waardigheid van den god deed, daar
het gebrek onder een kleed verborgen was.

Vulgivaga (romeinseh), z. V enus.

w.
Waiwaswata (indisch), een zoon van den zonnegod, had
eene dochter, die hij aau Buddha, den zoon van den maangod
uithuwelijkte. Uit dit huwelijk ontsproten de magtige vorstenstammen de zonnekinderen en maankinderen.
Wala (noordsch), de naam voor heks, toovernorne of toovergodin.
Walaskialf (noordsch), z. As g ar d.
Walhalla (noordsch) , of W a lb a 1, ode slagveldzaal,"
het groote gouden paleis in het hemelsche rijk Asgard, de verblijfplaats van alle edelgehorenen, die met de wapenen in de hand
op het slagveld gevallen zijn. Deze schitterende zaal stood
eigentlijk in Gladsheim (vreugdewoning), en voor haar beyond
zich het liefelijke bosch Glasur (goudbosch), welks boomen met
gouden takken en bladeren prijkten. Voor de zaal zelve, die zoo
hoog was, dat haar dak zich in de wolken verloor, hing als zinnebeeld van den krijg een wolf, boven welken een adelaar zat; bet onmetelijke gebouw telde 540 poorten, was van goud gebouwd, van
boven met schilden gedekt en met schachten van speren ingelegd ; over de zetels waren pantserhemden uitgespreid. Aileen
zulke mannen, die den heldendood in den strijd stierven, mogteu
dezen eeretempel betreden. Beroemden vorsten , vooral wanneer
zij vele landen vervvoest , en allerwegen het van bloed druipende
zwaard rondgedragen hadden, zond Odin zijne gezanten Braga
en Hermode te gemoet ; de zaal weed hun ter eere opgesierd ,
en alle goddelijke helden stonden op om hen te ontvangen. Echter kwamen alle koningen in het Walhalla, ook dan, wanneer
zij niet in den strijd gevallen waren, en over het geheel schijnen
armen en geringen van de genietingen der zaligheid uitgesloten
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geweest te zijn. Daar het nu eervol was, met een groot gevolg
near Walhalla te komen en vele schatten mede te brengen, bragten de wapengezellen des in den slag gevallen aanvoerders dikwijls zich zelven vrijwillig om, en in zijnen grafheuvel legde
men , behalve zijn ros en zijne wapenen, ook de schatten , die hij
op zijne krijgstogten bemagtigd had. — Bij elk gevecht zendt
de godenkoning Odin de maagdelijke Walkyren neder, wien het
ambt is opgedragen, om in bet slaggewoel vooruit te rijden, en
zoo wel die genet] nit te kiezen, die vallen zullen, als ook de wijze
van hunnen val te bepalen. Een kus harer lippen schenkt den
strijders het geluk van den heldendood , waarop zij onder haar
geleide naar Asgard opklimmen , en in bet bosch Glasur door
de Asen Braga en Hermode begroet worden. In de zaal zelve
ontvangt de heldenvorst Odin de binnentredende heldengeesten ;
hij beschouwt hen als zijne uitverkorene zonen en noemt hen
daarom Einheriar, de binnen behoorenden , (z. ald.), alzoo de
eigentlijke burgers van dit verblijf, gelijk hij zelf dan ook Walfadur,, de varier of heer van alle op het slagveld gevallenen,
genoemd wordt. In het Walhalla wacht hun het genoegelijkste
en zaligste 'even, elk genot, waaraan de noordsche volken het
bearip van geluk en zaligheid verbonden. Tegen den middag
verzamelen de Einheriar zich alien aan Odins eigene tafel, om
daar den heerlijksten maaltijd te genieten, terwijl Odin zelf aan
het hoofd der tafel gezeten is, en alle mannelijke Asen den maaltijd deelen. Tot spijs dient hun het spek van een ontzaggelijk
everzwijn, Sahrimmer genaamd , dat door den kok Andhrimmer bereid en elken morgen in den ketel Eldhrimmer gekookt
wordt; want elken avond, wanneer het gastmaal geeindigd
is, staat het weder levend op, om den volgenden dag nogmaals
geslagt, gekookt en gegeten te worden. Voor den drank zorgt
eene groote geit, die den naam van Heidrun draagt, die v66r Walhalla weidt, en de knoppen van de takken des wonderbooms Lerad afknabbelt, die te gelijk aan het pert Aejkthyrnur het voedsel verschaft ; uit haar uijer stroomt editor geen melk , maar
kostelijke meede, en wel in zulk eenen overvloed, dat alle Einheriar met alle Asen zich daarmede eenen roes kunnen drinken,
zonder dat de voorraad ooit uitgeput wordt. Bebalve meede, drinken zij bier; Odin alleen drinkt wijn , en hij geeft de spijzen aan
de naast heal staande wolven Gem (gulzig) en Freke (vraatzuchtig. De drinkhoornen worden den gasten door de bekoorlijke
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Walkyren, als vriendelijke schenksters toegereikt. Is de tafel
afgeloopen, dan geven zich de helden, aan de zijde dier gothiclijke maagden, aan eene verkwikkelijke en zalige sluimering
over, tot dat de morgen aanbreekt. Bij het gekraai van eenen
goudkammigen haan staan alle Einheriar van hunne legerstede
op , en trekken volkomen gewapend en toegerust de poorten van
\Valhalla uit naar een ruim dal, waar zij zich in slagorde scharen en met elkander strijden, gelijk zij op aarde gestreden hebben. Odin zelf scbaart hen in gelederen en neemt aan de gevechten deel. Velen storten doodelijk gewond op den grond, maar
geen hunner sterft wezentlijk op het slagveld, want het is niet
anders dan een vrolijk feestspel, dat tot aan den middag duurt.
Alsdan staan de gewonden en schijndooden friach en gezond weder op, bestijgen hunne rossen en rijden met hunne gezellen naar
de groote zaal terug, om zich aan de algemeene tafel te vergasten. Dit is de leefwijze, die de zahgen dag aan dag in dit paradijs voeren : strijden en om de overwinning te kampen, eten en
drinken, sluimeren en rusten, kortom, alle genoegens te blijven
voortgenieten, die door den aardschen heldendood op de aarde
afgebroken werden.
Dit vrolijke leven der Einheriar en Asen in Walhalla duurt
ondertusschen helaas niet eeuvvig; de groote godenschemering
Ragnarokr maakt daaraan een vreeselijk einde. Dit is de nakende, onvermijdelijke ondergang der wereld, dien alle Asen sedert den flood van Bald e r (z. aid.) weten, dat komen moet ,
en dien Odin met de overige goden vruchteloos zoekt of te wenden, hoe zeer ook het leger der Einheriar aanwast, en hoe vlijtig
hij dit ook in de wapenen oefent, opdat het hem in de ure des
gevaars niet aan dappere strijders outbreke. Want voornamelijk om deze reden, en niet maar alleen voor bloote uitspanning
hebben die dagelijksche ridderspelen onder zijne aan voeringplaats.
Vreeselijke voorteekenen kondigen de ontzettende gebeurtenis
aan: oorlog en bloedvergieteii heerschen over de gansche wereld
gedurende Brie jaren, de bijl-eeuw,, zwaard-eeuw en wolfs-eeuw ;
bet geheele menschengeslacht is in boosheid en verdorveuheid verzonken ; een winter, die Brie jaren duurt, Finthulweter genaamd,
vergezeld van hevige sneeuwjagt, verdelgt alien plantengroei.
Nu verslinden de wolven Skoll en Hate de zon en de man, die
zij tot biertoe bij hunne aanhoudende vervolging slechts nu en
dan hadden kunnen verduisteren. De sterren N erdwijnen van den
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hemel, en de van alle zijnen opberstende aarde verzinkt hoe Ianger hoe meer in eenen wilden Chaos. Te gelijk verscheurt Fenris, de reuzenwolf en vader van het genoemde paar wolven , de
banden , waarmede de Asen hem vroeger hadden gekluisterd, de
Midgardsslang springt nit de zee op de kust, en het eindelijk gereed gekomen schip Nagliare, door den reus Hrymer gevoerd ,
stuurt nit Muspelheim door de lucht naar den hemel der Asen ;
al de bewoners van het vurige land zijn aan boord , en zwaaijen
ontzaggelijke brandende fakkels. Zij komen aan de ByrOstbrug,
den regenboog, die de aarde met den hemel verbindt ; zij willen
langs dezen lichtenden weg den hem el bestormen,en aan hun hoofd
staat de koning Surtur, met vuurvlammen omgeven, wiens zwaard
helderder dan de zon schittert. Wel stort de brug onder den last
der zonen van Muspelheim in, wanneer zij met hunne rossen
daarover willen vlieven, maar desniettemin bereiken de verwoesters Asgard, daar zij rivieren en zeeen doorzwemmen, tot dat zij
op de groote vlakte Wigridr aankomen , die eene vlakteruimte
van tien duizend vierkante mijlen beslaat. Hier trekken hun
reeds de Asen volkomen strijdvaardig te gemoet. Want gedurende
deze voorvallen staat de altijd waakzame Heimdal op zijnen
burg aan het einde der Bifrostbrug op en blaast met alle kracht
op zijnen Giallarhoorn, welks donderend geluid al de goden wekt
en ter beraadslaging roept. Odin zelf snelt met den grootsten
spoed naar de illimersbron, om nit haar wijsheid schenkend water het eene of andere middel ter redding op te sporen. De wereld-esch Ygdrasil zelf siddert bij den nameloozen schrik, waardoor hemel en aarde is aangegrepen en het paleis van Odin splijt
vaneen. Spoedig zijn de Asen en alle goede geesten gewapend ,
uit elke poort van Walhalla stort te gelijk eene menigte van
acht honderd Einheriar,, om onder Odins aanvoering tegen de
lang verwachte verwoesters der wereld te strijden ; voor hen uit
vliegt de godenkoning, met gouden helm en gouden harnas, en
zijne wonderspeer Gungner in de vuist. Op de vlakte Wigridr
aangekomen, vinden zij aldaar reeds al hunne vijanden bijeen,
behalve het reeds genoemde paar monsters ook de blaauwe doodsgodin Hela met de Karen, voorts den boosaardigen Loke, den vader dozer Brie gedrogten, eindelijk den helliond Garmr en het geheele gebroed der Hrymthursen; eene bijzondere schitterende
slagorde vorrnen daarbij de met brandende fakkels gewapende Muspelzonen. Het is echter te voren door het noodiot be-
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paald, dat de goden zullen bezwijken. De helden van Valhalla
zullen, in weerwil van den dappersten wederstand, tot den laatste
toe vallen. Odin wordt door den wolf Fenris verslonden, die op
den god aanvliegt, met eenen muil, welken hij zoo wijd geopend
heeft, als de wereldruimte hem slechts veroorlooft, want zijne
onderkaak raakt de aarde aan, zijne bovenkaak den hemel, en der halve omspant hij het geheele uitspansel. Thor, die aan de zijne
zijns vaders strijdt, kan hem tegen het verslindende monster geen
bijstand bieden, want hij zelf heeft met de vreeselijke Midgards slang te kampen , die hij na den hardnekkigsten strijd wel met
zijnen hamer Miollner doodt, maar door de gifstroomen, die het
stervende monster uitstort, komt ook hij om, ofschoon hij negen
schreden voor hen terugwijkt. Freyr wordt door de hand van
Surtur gedood, daar hij vroeger zijn uitmuntend zwaard had vveggesehonken, en zich nu niet genoegzaam verdedigen kan. Heimdal en Loke dooden elkander wederzijds, en even zoo ook Tyr
en de hond Garmr. Eindelijk steekt de zwarte Surtur den hemel
en de aarde in brand, en het geheele heelal wordt tot asch verteerd, maar alleen, om des te schooner weder uit de vernintiging
op te rijzen. De zon heeft, voor dat zij door den wolf verslonden
werd, eene schoonere geboren; eene nieuwe schoonere aarde ontluikt uit den oceaan , die vruchten draagt zonder voorafgaande
zaaijing, en zij wordt door nieuwe men schen bewoond. Twee menschen, Lif, d. i. het leven, en Lifthrasir hadden zich gedurende
den gruwel der verwoesting in het bosch van Hoddmimir verborgen en met den morgendauw gevoed ; zij worden de stamouders
van het nieuwe menschengeslacht. Renzen en monsters zijn voor
altijd ondergegaan ; de goeden en vromen zijn door Alfadur in
den eigentlijken hemel Gimle opgenomen , dien de verterende
vlammen niet bereiken konden ; de boozen moeten voor eeuwig
in Nastrond , de plaats der verdoemden, boeten , waar zij in de
slangenzaal in gifstroomen waders zullen. Alfadur zelf, of Widar,
de zoon van Odin, scheurt den wolf Fenris in stukken, waardoor
het laatste monster omgebragt is. Thans keeren de Asen terug;
Balder komt schooner en schitterender dan ooit met Hader uit
Niftheim, de gouden tafelen worden teruggevonden, en de Asen
verschijnen weder op de Idavveide, even als voor den ondergang.
Slechts Odin en Thor zullen ontbreken ; Balder en Hader zullen
de groote zaal van Odin bewonen, en Thor wordt vervangen door
zijne zonen Mode en Mayne, d. i. moed en sterkte, gelijk Odin
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door zijne zonen Widar en Wali. Walhalla echter ontstaat niet
weder; nieuwe woningen worden den zaligen bereid, en alien, ook
de vreedzamen , worden daarin voortaan opgenomen ; deugd en
vrede heerschen voortaan op de aarde. Wanneer Odins heerschappij vergaan is, dan heerscht een ander, magtiger god, de Alfadur,
die in alle eeuwigheid leeft, en over alles regeert. Hij heeft den
hemel en de aarde geschapen en alles, wat daartoe behoort ; het
grootste echter is, dat hij den mensch geschapen en hem eenen
geest gegeven heeft, die leven zal en nooit vergaan, ook wanneer
het ligchaam tot stof vergaat, of tot asch verbrand wordt.
Walkyren (noordsch), goddelijke maagden, van onvergankelijke schoonheid en jeugd, wier naam »kiezeressen der verslagenen" beteekent. Met goud getooid, en in schitterende wapenrusting rijden zij op Odins bevelen door het luchtruim , om
de veldslagen te besturen, die genen aan te wijzen, die in den
slag vallen moeten , en de stervende holden uit het strijdgewoel
naar Walhalla te geleiden, waar zij hen als bekoorlijke dienaressen omzweven , hun de kostelijke meede schenken, en door hare
bekoorlijkheden hun de grootste zaligheid verschaffen. Van de manen barer rossen druppelt bevruchtende dauw op de aarde neder ;
licht straalt uit de spitsen barer lansen, en een flikkerend schijnsel duidt hare aankomst in den slag aan, ofschoon zij zelven onzigtbaar blijven voor bet oog der strijders , die met smachtend
verlangen hare aankomst te gemoet zien. Met haren verrukkelijken aanblik verheugen zij nog het brekende oog van den
stervenden held, en voeren hem met eenen doodskus naar de
),groene wooing der goden" over. Z. Walhalla. De af komst
deter aschildmaagden" is verschillend; zij stammen deels, even
als de Nornen en Elfen, van andere bovenmenschelijke wezens
af, deels worden ook vrouwenheldinnen en vorstendochters nog
bij Naar leven onder de Walkyren opgenomen , en deelen alsdan
in al hare eigenschappen en voorregten ; zij hebben de gave zich
in zwanen te kunnen veranderen en rijden gewoonlijk met haar
drieen te gelijk, of driemaal of viermaal drie. Hare namen zijn
verschillend naar hare bijzondere deugden. De voornaamsten
zijn Rista (de ontstellende), en Mista (de verwarrende), die aan
Odin den drinkbeker overreiken, wanneer hij met zijne gasten
aan tafel zit; voor ts Hilda (de dappere), Thruda (de standvastige),
Mac (de juichende), Herfiliter (de legerketenende), G011 (de
schreeuvvende), StOgull (de vlugtwijzende), Ragryd (de vonnis-
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spreekster) en anderen. Dikwijls kiezen zij edele helden tot hare
minnaars ; zoo was Swawa de geliefde van Helgi, werd als Sigrun
en Karu tweemaal wedergeboren, vergezelde hem in zijne gevechten, en zweefde als eene zingende zwaan over zijn hoofd. — Van
de sterfelijke schildmaagden warden genoemd Szvanhwitr, Godrun, Aulruna en inzonderheid Br y nh i l d e r (z. ald.). — Wie
den Walkyren haar zwanenhemd ontroofde, kreeg haar in zijne
magt. Zoo hadden zich drie stoute helden van de koningsdochters en Walkyren Hladguthur Swanhzvitr,, Herod Alvitr en
Aulruna meester gemaakt, toen zij, kostelijk vlas spinnende, aan
het zeestrand zaten. Zij bleven zeven jaren bij hen en trokken
dan weder als Walkyren in de gevechten. Dikwijls vvorden ook
de Walkyren met de Nornen verward.
Wandelende 'Mod (legende), of e e u wige joo d, genaamd Ahasverus, een hardvochtig schoenmaker in Jeruzalem, van wien de legende, die waarschijnlijk in de dertiende eeuw
ontstond , verhaalt, dat hij den ander het kruis bezwijkenden
Reiland, op diens weg naar Golgotha, van zijne deur wegdreef,
toen Christus afgemat daar eenige oogenblikken wilde rusten.
Daarop zou Christus den vloek over hem uitgesproken hebben :
slk zal rusten, gij echter zult gaan , tot dat ik wederkom !" En
sedert dien tijd, zegt men, wandelt Ahasverus rusteloos van plaats
tot plaats; hij wordt bij het begin van elke eeuw weder op nieuw
joug, daar hij in eene ziekte valt, waaruit hij als een dertigjarig
man weder opstaat, om zijnen togt over de aarde voort te
zetten, De mogelijkheid om gedood te warden of zich zelven
te dooden, is hem afgesneden. Het vuur hecht zich niet aan zijn
ligchaam ; springt hij in zee, dan slingeren de golven hem weder
op den oever ; stort hij zich in het digtste strijdgewoel, dan vliegen pijlen en kogels hem voorbij, en bet zwaard springt op zijne
borst als een ondoordringbaar harnas terug. Zelfs de hongerdood
kan hem niet treffen, want hij heeft noch spijs, noch drank noodig.
Aldus leeft hij voort en zwerft hij rand tot op den jongsten dag,
w anneer hij door het magtwoord des Verlossers bevrijd wordt.—
Hetzelfde verhaalt men van eenen zekeren Cartaphyllus, die bij
Pontius Pilatus deurwachter zou geweest zijn.
Wanen (noordsch), eene soort van wezens, die men nu eens
als eenen merkwaardigen volksstam, dan eens als goden beschouwt.
Wij weten slechts twee dingen van hen : vooreerst, dat zij in de
tooverij, die men Seid noemde, zees bedreven waren, ten tweede,
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dat zij eenen langdurigen oorlog met de Asen voerden , waariu
beide partijen hare krachten vruchteloos uitputten, tot dat eindelijk een verdrag gesloten werd. Men kwam bij elkander en
schiep den wijzen Quaser uit eene verzameling van speeksel, die
door beiden in eenen ketel gespuwd en dooreen gemengd werd; de
nieuwe wijze regter legde hunne oneenigheden bij, men gaf elkander tot zekerheid gijzelaars, de Wanen kregen Ilaener en
Minter, en de Asen Niord met zijne kinderen Freyr en Freya.
De woonplaats der Wanen, W an a h e i m, zoekt men nu eens
in het hooge noorden van Europa, dan eens plaatst men hen aan
den never van den Don. Sommigen houden de namen Wanen en
Finnen voor hetzelfde woord.
Wara Avatar (indisch), z. Wischno u.
Waranda (noordsch), of Ver an di, z. Norne n.
Wasuda (indisch), de godin der aarde.
We (noordsch) , z. 0 d i n.
Weerwolf (middeleeuwsch), een betooverd mensch, die de
gedaante van een reusachtig en buitengewoon wild dier aangenomen heeft, dat op eenen wolf gelijkt. De verandering geschiedt
door middel van eenen gordel of lijfriem. Het spooksel verbergt
lien zorgvuldig op zijn bloot ligchaam; zoo dra het hem aflegt,
herneemt het zijne menschelijke gestalte. Treft daarom de jager
dozen gordel door een gelukkig sehot , dan staat terstond eeim
mensch in plaats van het monster voor hem. De weerwolf zwerft
over de velden roud, dringt in de huizen, rooft de kinderen, en
zuigt den menschen het bloed uit als een vampyr,, of doodt hen
door zijnen beet. Vele heksen en toovenaars nemen deze gedaante aan.
Wichtel (germaansch), of Wic ht elm a nnetj es, eene
snort van dwergen of Elfen , spookachtige wezens van ondergeschikten rang.
Widar (noordsch) , z. 0 d i n.
Widolf (noordsch), de stammoeder der heksen.
Wile (noordsch) , z. Odin.
Wingolf (noordsch), het paleis der Vriendschap en Lief
de in Asgard, dat door de Asen voor de godinuen, Asynien, gebouwd werd. De poorten worden bewaakt door Sygn , de godin
der geregtigheid, die anders ook in de regtszaal het opzigt voert
en valsche getuigenissen verhindert. Zij verleent slechts aan zulken den toegang , die de waarheid spreken.
43
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Wischnou (indisch) , het tweede lid der verhevene Trimurti
of indisehe drieeenheid, de behouder en beschermer der door
Brahma gesehapen wereld, die de vreeselijke Schiva steeds poogt
to verwoesten. Hij is als het ware het verbindingslid der Brie opperste goden, over wier aanzien en betrekkelijke magt op B r a hm a en Se hi v a gesproken is, en die beiden als seheppende en
verwoestende kracht als het w are in hem ineen gesmolten zijn.
Ilij heeft tallooze bijnamen ; een der nicest voorkomende is liaris , d. de groene, gelijk hij dan ook donkerblaauw of groenaehtig wordt voorgesteld, naar de kleur van de groote wereldzee, die zijn zinnebeeld is. Talrijk zijn de wijzen, waarop hij
wordt afgebeeld; hier onder is hij voorgesteld in liggende hon-

ding, rustende op het reusachtige ligehaam der slang Ananden
of Scheclia , die zich in eenen drievoudigen ring zamengerold
heeft, terwijl hare vijf koppen zich bij wijze van eenen troonhemel boven hem uitstrekken. Elke slangenkop is daarenboven
versierd met een fonkelend edelgesteente , dat het beeld van
Wischnou op duizendvoudige wijze terugkaatst. Eene tiara of
pyramidaalvormige muts bedekt zijn hoofd ; op zijn voorhoofd
heeft hij eenen nit Witte strepen bestaande zinnebeeldigen driehoek,
met een der punten nederwaarts gekeerd (het symbool des waters), en een krans van rozen, tot aan de knien afhangende, vet.siert zijn prachtig gekleed ligchaam. Ook in de handen draagt
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hij kostbare edelgesteenten. Sorntijds heeft hij eene driedubbele
kroon op bet hoofd , als bet teeken zijner heerschappij in den hemel, op de aarde en in de lucht. Hij heeft dan ook vier armen en
handen ; in de eene draagt hij eene schel , om tot boete op te roepen ; in de andere een vuurspattend rad , als zinnebeeld zijner
heerschappij over de voortrollende tijden, in de derde eene mussel,
als zinnebeeld van de voortbreugende kracht des waters, en in de
vierde het vreeselijke wapen Schakra, eene met verstand begaafde, nit het stralenhaar van den zonnegod Surya gevormde schijf,
wier scherpgetande rand alles doordringt; door middel van eenen
ring geslingerd, doodt zij elk dien zij treft, en keert hierop, even
als de pijl van Apollo , of als de , Miiillner van den dondergod
Thor, in de hand van den bezitter terug. Zoo dra Wischnou eene
reis onderneemt , bedient hij zich, in plaats van een rijpaard, van
eenen reusachtigen adelaar, die Garuddha heet, en dikwijls met
een menschelijk aangezigt afgebeeld wordt ; want dit Bier gold
zelf voor eene magtige godheid. De taak , die de onderhouder al.ler Bingen zich zelven gesteld heeft, bestaat niet alleen in het waken voor de voortduring van al het geschapene, maar ook in het
gelukkig maken der wereld in het algemeen. Daarom daalt de
genadige en liefderijke god herhaalde malen uit den hemel neder,
wordt mensch, neemt den last des levees vrijwillig op zich, en
doorloopt alle trappen van het aanwezen , om overal voor de
menschheid een schitterend voorbeeld van deugd te zijn, um het
kwade en schadelijke te overwinnen, de wereld te verzoenen door
de laden der liefde en der barmhartigheid, en zich in alle gestalten, die de zielen hebben te doorloopen, als verlosser en bevrij der te vertoonen. Deze vleeschwordingen van Wischnou zijn geheel verschillend van die, Welke Brahma tot straf voor zijnen
overmoed opgelegd werden , want deze blijft under menschelijke
gedaante toch nog altijd god, onvermengd met het aardsche
menschelijke wezen ; Wischnou daarentegen heeft ook de menschelijke natuur aangenomen , is geheel mensch geworden , en
daarom moest hij ook eene aardsche vrouw tot moeder hebben,
am de menschheid geheel deelachtig te kunnen worden. Deze
vleeschwordingen of incarnation zijn tien in getal , en heeten.
Avatara's , d. nederdalingen , en van deze tien zijn er reeds
negen volbragt. De eerste was die in eenen visch , de M a t s y
avatara (z. ald.); de tweede, die in eene schildpad , de K u rma a vatara (z. aid.); door de derde, de Wara a v at ar a ge43*
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naamd , gaf hij zich de gedaante van een vurig everzwijn , om
de aarde uit den afgrond der hel (Patalus) te rukken , waarin
zij door den vreeselijken reus Herannhi aksana, of Hyrany akascha , eenen grimmigen vijand der goden, eenmaal verborgen
was. De vierde heet de N a rasin ha a vatar a, de verandering
in eenen menschelijken leeuw ; als zoodanig streed hij namelijk
tegen eenen afvalligen genius, die door Brahma de grootste magt
verkregen had, maar overmoedig geworden was en de alomtegenwoordigheid van Wischnou loochende. Deze reus heette Hiranjakasipu , en daar hij voor goden, menschen en dieren onkwetsbaar was, kon hij door den god niet anders overwonnen worden,
dan door zijne godheid in een gemengd schepsel over te dragen, en
alzoo half mensch, half leeuw te worden. Door de vijfde, de
W urn an a a v at ar a, waarbij hij de gedaante van eenen braminendwerg aannam , bevrijdde hij de wereld van den reusachtigen tiran Bali, die zich van den hemel en de aarde meester gemaakt had; hij won als dwerg de gunst des overweldigers en verzoeht hem om zoo veel gronds, als hij met drie zijner stappen
kon afmeten, hetwelk hem onvoorwaardelijk word toegestaan.
Daarop veranderde zich Wischnou plotseling in eenen ontzag.gelijken reus, mat met eenen stag den hemel, met den tweedy
de aarde af, en zou met den derde de hel afgemeten hebben, toen
hij op het dringend en ootmoedig smeeken van Bali hem de hel
overliet , en hem voortaan daarin bande. Bij de zesde vleeschwording , de Par a s ch ur a ma a v a t ar a, daalde de god als
krijgsheld op de aarde neder ; dit is eene der gewigtigste verschijningen van Wischnou, en zoo wel aan deze, als aan de achtste , knoopen zich alle heldenoverleveringeu der Indiers, die in
de beide voortreffelijkste indische gedichten, de R arna y an a
en de Ma hab har at a, bezongen worden. Het eerste bevat de
heldendaden van P arasu ram a of Sri r ama, den bestrijder
van den verachter der goden Rackschasas ofRavono van Lanka,
die zich door geweld en overmoed tot god Wilde verheffen. Toen
de klagten over de anderdrukking van dezen tiran en zijne gezellen , die zelfs Indra ten onder bragten , tot Brahma gekomen
waren, besloot Wischnou als zoon van Dschanzadayni, echtgemote van bascharata, in het leven te verschijnen; dit geschiedde in het tweede der vier wereldtijdvakken (J u g s) der Indiers.
Dascharata had bij drie gernalinnen vier zonen; bij de eerste
Rama, bij Kola, de tweede, Bharata , en bij de derde, die
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onderscheiden namen draagt , Lakschmana, den vriend en begeleider van Bharata. De vorst wil den eerstgenoemde tot
opvolger bestemmen , maar Koika bewerkt, dat hij voor twaalf
jaren verbannen , en Bharata in zijne plaats tot opvolger benoemd wordt. Rama houdt zich in het woudgebergte op , vergezeld door zijne gemalin Sita en zijnen bovengenoemden vriend,
en na den dood van den ouden vorst kan hij door den vrijwilligen afstand van Bharata tot de heerschappij komen, maar hij
weigert haar. Nu zwerft hij rond , doodt reuzen en monsters,
en de reuzenkoning van Lanka, door wraakzucht aangedreven,
ontrooft hem door list zijne schoone gemalin Sita en voert haar
naar gene zijde der zee. Daar Rama alleen niet magtig genoeg
is, om zijne beminde terug te halen, verbindt hij zich met
de koningen der apen, bavianen of boschmenschen , Hanuman
en Sugrwa. Dezen slaan met hunne hulptroepen eene groote
brug over den zeearm , die Lanka van het vaste land scheidt,
overvallen den vorst, Lanka wordt in den strijd gedood en Sita
bevrijd. Sita zelve bewijst hare onschuld door de vuurproef, en
Rama spoedt zich nu naar zijn rijk Ayodhya en verschaft aan
zijn y olk een geluk , hetwelk dat der gouden eeuw nog te boven
streeft. In de zevende vleeschwording Rama avatar a, is Wischnou Rhamathandra en voert hij eenen langdurigen en roemrijken
oorlog tegen de krijgskaste, die door eenen hebzuchtigen ko Ding, Kartawirya genaamd , ontstoken was, en waarin hij de
overmoedige krijgskaste ten onderbrengt. In de achtste avatara ,
die de beroemdste van alien is, verschijnt Wischnou als Krischna,
d. i. de blaauwe, of als Krischna ratar, de zwarte persoon. De
geschiedenis dezer vleeschwording is in de Mahabharata opgeteekend , en levert zeer merkwaardige punten van vergelijking
met de christelijke godsdienst op. Hij is bier de god des vredes
en der liefde, die, na onderdrukking van het booze, wederom
mensch wordt, om de goeden tegen boozen en overmoedigen te
beschermen en de zegeningen des vredes alom te verspreiden.
Hij treedt op als de noon van den koning Wasedewa en diens
gemalin Dewagni ; gedurende hare zwangerschap ontluikte de
laatste altijd tot hoogere schoonheid, tot dat eindelijk in het nur
der geboorte beide ouders door hemeische glorie omringd waren,
en in een doorzigtig ligchaam verschenen. Reeds in zijne prille
jeugd bezat Krischna eene wonderbare schoonheid ; hij wordt
door beminnclijke melkmaagden gevoed, herders brengen hem
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op den schoot zijner moeder de eerstelingen van kudden en
vruchten , en de wilde dieren leggen zich vleijend aan zijne
voeten ; later getuigt hij door vele wonderen en heldendaden
van zijne goddelijke afkomst. Maar er breekt een oorlog uit ,
de jonge broeders van Krischna worden gedood, hij alleen blijft
overig , en met hem vlugten zijne ouders over eene gevaarlijke
rivier, door de slang Caliga vergezeld, die het kind tegen zonneschijn en regen beschut. Het kind neemt spoedig toe in wijsheid
en kracht, en weldra onderneemt het den strijd met het booze.
De koning Kansa , zijn moederlijke oom, een der afsehuwelijkste tirannen van Indie, die hem steeds naar het leven gestaan
had, wordt door den goddelijken jongeling omgebragt ; daarop
overw int hij den reusachtigen daemon Bhurnasser en bevrijdt
eene schaar van zestien duizend prinsessen , die in diens gevan-genschap smachtten, ingesloten in eenen kerker met zeven wondermuren. De schoonen onder haar worden zijne gemalinnen, en
elke harer schonk hij een prachtig paleis in de verrukkelijke
verblijfplaats Dewarka , die de hemelsche bouwmeester Wiswakarma , op bevel van den god, in 66n oogenblik 'weft opgerigt ;
elk dezer gemalinnen baart hem tien zonen des vredes. — Behalve deze talrijkegemalinnenbezat Krischna nog acht andere vro uwen , waarmede hij reeds vroeger gehum d was; onder haar waren
de eersten Rhada, en de godin der schoonheid Lalcschmi, die met
hem het zoete berdersleven deelden. Ilij stierf als K rischna in zijn
125 ste jaar, maar al zijne kinderen gingen, nit hoofde van hunne
toenemende ondeugd, door eenen zondvloed, te gelijk met de
hoofdstad onder. Dit geschiedde kort v6Or het einde van den derden wereldleeftijd, waarna de vierde, de tegenwoordige, begonnen
is. In dit ons tijdvak nam Wisehnon voor de negende maal een ligchaam aan, en wel als B u d d h a, van wien wij in een afzonderlijk
artikel gesproken hebben, en waarin zijne door geheel Azie verspreide wetten en leerstellingen, die thans de hoofdgodsdienst van
dit werelddeel uitmaken, uitvoerig opgegeven zijn. — De tiende
avatara, waarin de god als K a li g hi of K a I k i versehijnen zal ,
is nog to verwachten. Wanneer narnelijk het laatste der vier tijdvakken der wercld, het Kali Jug, waai in wij tegena oordig leven,
na verloop van verscheidene honderd duizend jaren zijn circle te
gemoet shell, zullen de mensehen ecn vreeselijk lot verduren ; de
oppervlakle der g arde splijt vaneen, en Wischnou stijgt nit de
diepte, als Kalighi op eon wit gevleugeld ros zittende, dat zoo
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snel is als tic ge'u.achte, en bij maait met een vlammend zwaard
alle booze rm:enschen met hunnen goddeloozen koning, die alsdan
regerem zal, weg. De heersehappij van Kalighi zal tachtig jaren
auren , en hij zal de godsdienst, inzonderheid echter den eerbied
vv6or de kaste der Brahmanen vernieuwen ; gelijkgezinde opvolgers gaan voort met in zijnen vromen geest te handelen, tot dat
de volmaaktere schepping, na afloop der vierde tijdruimte van
den ouderdom der wereld, in den hemel overgaat. Eene andere
voorspelling echter beschouwt den Kalighi-Wischnou zelven
als een viervoetig goddelijk ros, dat reeds sedert het begin der
vier wereldleeftijden boven het uitspansel leeft. Met elk der
vier tijdruimten zet het paard eenen poot neder, en derhalve
staat het thans op drie pooten , daar drie dier tijdvakken reeds
voorbij zijn. Zoo dra nu het vierde tijdvak verloopen is, zet
het ook den vierden poot neder, waardoor de aarde in den afgrond getreden wordt en te gelijk met het booze ondergaat,
om eene nieuwen maar betere schepping in hare plaats te doen
ontluiken.
Wittesa (indisch), de god des rijkdoms.
Witte vrouw (germaansch), z. Per cht a.
Witzliputzli (mexikaansch), z. Huitzilopochtli.
Wodan (germaansch) , de opperste god der oude Duitschers,
de vader der goden, dien men als den schepper,, gever en be stuurder van alle dingen vereerde. De wijze zijner vereering
kent men niet meer ; slechts zoo veel wordt gemeld , dat de krijgslegers hem, als den schenker der overwinning, alle gevangenen
op eene barbaarsche wijze offerden Hij is in naam en wezen
van den almagtigen, aldoordringenden koning der goden, Odin
van het noorden , niet onderscheiden; ook van hem wordt
verhaald, dat hij de in den slag vallende helden in zijnen hemel om zich verzamelt. Zijn naam was eigentlijk Wuot an,
of ook Guodan, verbasterd woen, waarvan de benaming van
den woensdag , (angelsaks. wodnesdaeg , engelsch wednesday,,
oudsaks. wonsday, wodensdaeg , zweedsch onsdag , ijslandsch
odinsdagr) zijnen oorsprong heeft. Eene menigte voorwerpen
aan den hemel en op aarde heetten voorts naar hem; zoo heette
de melkweg Wodanss tr a a t , het gesternte van den grooten
beer de Wo en swag en , en een groot woud in Duitschland
draagt nog den naam van Odenwald. Z. ook Wilde Jager
en Odin.
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Wolen (noordsch), boosaardige tooverh..-ksen uit de onderwereld.

Wolsung (noordsch), eon beroemd koning, die het-mslacht
der Fl7olsunyen stichtte, waarmede ook Siegfried, de held' van
het Nibelungenlied, in yerband gebragt wordt.
Wuotan (germaansch) , z. Woda n.

x.
Xaca (japansch), de naam van den goddelijken stichter der
godsdienstleer van Buddha, de als verlosser opgetreden Wischnou. Z. Buddha.
Xanthus (grieksch), eene rivier in de vlakte van Troje ;
voorts een ros, dat aan Achilles toebehoorde, en eene menschelijke
stem en het vermogen der voorspelling bezat ; het voorspelde dan
oak den aanstaanden dood van zijnen meester.
Xenios igrieksch), de beschermer der gastvriendschap, een
bijnaam van Zeus (Jupiter), waarmede de gasten hem om bescherming aanriepen. Z. Jupiter.
Xiuteuctli (mexikaansch), de algemeen vereerde god des

vuurs.

Xuthus (grieksch), z. I o n. Hij was de zoon van Hellen
en de nymph Orseis, broeder van I)orus en Aeolus, die hem na
huns vaders dood nit Thessalie verdreven ; hij ging naar Attica,
waar hij met 0 dact, de dochter van koning Erechtheus huwde.
Zijne zonen waren Ion en Achaeus. Later werd hij door de zonen van Erechtheus uit Attica gedrev en en hegaf zich naar den
Peloponnesus.

Y.
Yama (indisch), de regter der He?, Wiens rijk Yamapur
heet, is een zoon der zon en volt het oordeel over de ziclen der
afgestorvenen , die voor zijnen troon moeten verschijnen. De
regtvaardigen worden door hem naar Swerga, den eersten hemel,
de goddeloozen naar Narak, het slangenrijk , verwezen ; de overigen moeten, overeenkomstig de wetten der zielsverhuizing, zich
aan eene verderc loutering onderwerpen , op de aarde terugkeeren en hunnen loop voortzetten, terwijl zij eene dierlijke gestalte
aannemen.
Ygdrasil (noordsch), de onverstoorbare wereldboom, een
hoog in de lucht opstijgende esch, met drie wortels, die zelfs na
den ondergang der wer gild, de godenscitemering (Ragnarokr)
blijft bestaan , en de beste , grootste en heerlijkste van alle boomen des heelals is. Zijne geweldige takken bedekken niet slechts
de geheele aarde en de onderwereld, maar spannen zich ook boven het blaauwe firmament nit, terwij1 de ver van elkander gescheiden drie wortels dien in de drie verschillendste poolstreken
schragen. De eene namelijk bevindt zich in het hemelsche Asgard, de verblijfplaats der goden , en wel op de plaats, waar de
Urdarbron hare schitterende wateren voortrolt, die elk voorwerp,
dat er in gedompeld wordt, de zachtste en schitterendste witheid
verleenen. Aan den oever wonen de drie Nornen, of de schikgodinnen in eene schoone pronkzaal. Elken morgen verlaten doze
heilige niaagden hare poorten en scheppen nit de genoemde bron
water, waarmede zij de wortelen van den reuzenesch besproeijen , tem ij1 zij to gelijk met do leernachtige aarde nit de nabijheid de ontbloote plaatsen op nieuw bedekken, om zoo wel het
verdorren als het verrotl en van den boom voor to komen. Zij
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moeten daarop des te meer bedacht zijn , daar vier herten , die in
de takken nestelen , zich bestendig met de jonge bladerknoppen
voeden, en van de ander° zijde de tweede wortel, die zich in het
onderaardsche rijk Niflheim uitstrekt tot bij de bron Hwergelmer, voortdurend door eenen afschuwelijken vijand beschadigd
wordt. Want de slang NidhOger (Nijdigaard) knaagt met hare
afgrijselijke kinderen bestendig en onvermoeid aan dezen wor tel, met het afschuwelijke doel , om den boom der wereld langzamerhand te doers vallen. De derde hoofdwortel eindelijk strekt
zich uit tot in het reuzenland Jotunheim; digt bij hem borrelt
de bron des verstands en der wijsheid op, naar Karen bezitter
Minter, die dagelijks door middel van zijnen Giallarhoorn daarnit drinkt , de Mimersbron genaamd. Op den top van den wereldesch zetelt een veelkundige adelaar, tusschen welks oogen de
havik Wedurf011ner zit; een eekhoorntje , RatatOskur genaamd,
klautert onophoudelijk langs den stam op en neder, om tusschen
den op den top zittenden adelaar en de aan den wortel knagende
slang tweespalt en oneenigheid te stichten, terwijl het vlugge
diertje alles oververtelt, wat de koningsvogel en de monsterachtige slang wederkeerig van elkander gesproken hebbeu. De
goden in Asgard verzamelen zich dagelijks under de schaduwen
van Ygdrasil, waar zij hunne regtszitting houden. De boom
bloeit , in weerwil van de vier in de takken springende vraatzuchtige herten en de boosaardige slang, door den bijstand der
verhevene Nornen eeuwig voort ; hij blijft, wanneer de goden
schemering aanbreekt, die onder W a lh a l la geschilderd is, van
de vlammen verschoond, die de geheele overige wereld verteren ;
hij wordt alleen bij deze vreeselijke gebeurtenis als door eenen
storm geschokt.
Ymer (noordsch), of Hymir, de eerste overoude reus, van
wien de geheele schepping gebouwd is. Deze schepping heeft zich
aldus toegedragen. In den overouden tijd was er noch hemel, noel'
aarde, maar all een een ontzaggelijke gapende afgrond, Ginungagap
genaamd ; ten noorden daarvan lag het ijskoude en bevrozene
Niflhean (nevelwoning), en ten zuiden het schitterende en verschroeijend heete Muspetheim. hit de bron Hwergelmer (oude
bron) in Niilheim stroomden gift ige rivicren, Eliwagergenaamd,
die in haven loop tot ijs verstijfden ; de nit het gifopstijgende damp
viel als rijp weder neder, en daardoor nerd lang7amerhand de afgron d Ginn ngagap gev ulcl Tom v logen vonlien nit Miispclheim op
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de ijsklompen van dezen noordelijken chaos; het ijs begon te Krielten , in de droppelen kwam leven en beweging ; en er ontstond
trapsgewijze een ontzaggelijke reus, Ymer genaamd , van eene
fabelachtige grootte, en die boos was , als al zijne nakomelingen ;
want hij is de vader der Hrynztussen of Hrymtursen, ofIJsreuz en.
Terwijl hij sliep ontstonden nit zijne linkerhand een man, uit zijne
regterhand eene vrouw, en zijne voeten verwekten met elkander
eenen zoon, de rens Thrudgelmer geheeten. Na Ymer ontstond nog
uit de ijsdroppels dekoe Audumla ofAudumbla, die zich voedde door
de berijpte zoutsteenen af telekken ; nit haar uijer stroomden vier
melkstroomen, waarmede de reus zich voedde. Door haar bestendig
lekken kregen de rotsklompen langzamerhand eene menschelijke
gedaante, en er ontstond een groot en schoon jongeling, Puri genaamd, en deze kreeg weder eenen zoon, die den naam van Bore
droeg en de stamvader der noordsche goden werd. De laatste huwde
met de Jotenmaagd Bestla, de dochter van den reus Baulthorn ,
en kreeg bij haar drie zonen , Odin, Wile en We, die tegen Ymer
opstonden en hem ombragten. Het bloed van het monster overstroomde de geheele wereld, waardoor al de IJsreuzen verdron ken , met uitzondering van Thrudgelmers zoon Bergelmer,, die
zich met zijne vrouw in een vaartuigje redde ; van hen stamt het
nieuwe reuzengeslacht af, dat de wereld weder bevolkte , en de
bestendige en onverzoenlijke vijand der Asen werd. Ilit het lijk
schiepen de drie broeders de geheele wereld, uit het bloed namelijk de meeren en zeeen , uit het vleesch de aarde, uit de beenderen de bergen , nit de tanden de steenen, nit de haren de boomen,
uit de hersenen de zware wolken , nit de hersenpan den boogvornoigen hemel en uit zijne wenkbraauwen rondom Midgard (d. i.
de bewoonbare aarde) eenen sterken muur,, om zich te verdedigen tegen de aanv alien der Hrymtussen , die aan den uitersten
rand der aarde woonden. Voor zich zelven bouwden de Asen
Asgard in het midden der wereld. Odin verwekte met de aarde,
de dochter van den nacht, den zoon Asarthor, den stamvader van
het goddelijke geslacht der Asen. Door vonken nit Muspelheim
lieten de goden de aarde verlichten , en zij droegen aan de kinderen van Mundelfari (asbeweger), Sol en Haan, den last op, om
de zon en maan te besturen , die vO6r lien tijd haren weg niet
wisten. Ten einde het hemelgewelf te schragen, plaatste Alfadur,
de oorspronkelijke schepper, aan do vier hoeken vier dwergen .
Sudri (zuiden) , Austri (p ost), W estri (west) en N ordri (noord)
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genaamd ; aan het uoordereinde des hemels zat de reus Hrasbelg,
in de gestalte van eenen arend, die door het slaan met zijne vleugelen den wind veroorzaakte. Hoe eindelijk de menschen werden geschapen is op Odin verhaald ; hunne woonplaats heette
illanheina en was de middelste der negen werelden. Ook waren
er negen hemelen; in den hoogsten woonden de zaligen , in den
derden , Widblain, de Lichtelfen , in Gladsheina de goden. De
dwergeu , die nit de wormers in het ligchaam van Ymer ontstaan
waren, en van de goden verstand outvangen hadden, woonden
in diepe rotsholen , of het binnenste der aarde, en den Zwartellen weed hun verblijf in het akelige Niflheim aangewezen.

z.
Zagreus (grieksch), de mystieke of onderaardsche Bacchus,
insgelijks een zoon van Zeus (Jupiter), even als de meer be-.
kende wijngod, maar ontsproten van eene andere moeder, namelijk van Persephone (Proserpina), de schoone dochter van
Demeter (Ceres). Zagreus was als het ware de oorsproukelijke
Bacchus of Dionysos, ouder dan gene, die van Serd6le afstamde,
en had eeuen stierenicop. Over zijne geboorte bestaan wonderlijke vertellingen. Alle goden dongen naar de hand der bekoorlijk
opgewassen Persephone, en daar de moeder eenen bloedigen strijd
onder de minnaars in den hernel vreesde , verborg zij de schoone
maagd in een hol, dat zij door de slangen van haren luchtwagen
het bewaken. Zeus ondertusschen , insgelijks in liefde ontstoken ,
Ham de gedaante eener dergelijke slang aan en wist zoo toegang
tot het hol te verkrijgen. De zoon, die de overvallen schoone
baarde, werd de lieveling zijns vaders , zoo dat hij zich naast
diens troon plaatsen en zelfs met den bliksem spelen mogt ; dit
haalde hem ondertusschen den nijd der andere goden op den hals.
Wel gaf de voorzigtige vader hem eene wacht van Cureten, die
hem, zich in den wapendans oefenende, bestendig omgaven, maar
toch wist de ijverzuchtige Hera (Juno) hem to verderven. Zij hitste de Titans op hem aan, die zich anderegedaanten gaven en met
vleijende woorden door de lijfwacht in het vertrek slopen, alwaar
zij den argeloozen knaap eerst met speelgoed bezig hidden, en
toen plotseling overvielen. Eerst verdedigde zich de kuaap met
zijne hoorneu, en het ware hem bijna gelukt de afgezonden moordenaars door de wonderbaarste gedaanteverwisselingen te ontkomen ; maar eindelijk wend hij door de vervaarlijke stem van
Hera als door eenen donderslag ter aarde geworpen. Hierop hak-
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ten de Titans zijn ligchaam in stukken, kookten het in eenen ketel en braadden sommige stukken aan het spit; toen verscheen
Pallas (Miner v a) ; zij ontrukte hun het nog kloppende hart en
bragt het aan den verheven varier. Doze wreekte zich op de Titans , door lien met zijnen bliksem te verslaan, waarna hij aan
Apollo gebood de overblijfselen van Zagreus bijeen to zamelen en
die op den heiligen Parnassus to begraven. Uit het hart echter
ontstond een nieuvve Bacchus ; eene mythe beweert , dat Zeus uit
het gestampte hart eenen liefdedrank kookte en dien aan de lieftallige Semele to drinken gaf, bij wie hij later den tweeden Bacchus verwekte.
Zemargia (slavisch) , de russische wintergodin, die eenen
sneeuwmantel en eene uit hagelkorrels bestaande stralenkroon
draagt. Zij ademt den rijp over de velden uit, en als zij sterker
blaast, clan bevriest het aardrijk.
Zephyrus (grieksch) en F a v on i us (romeinsch), de zachtste en aangenaamste wind, dien ook wij nog zephyr noemen ,
was de westev6nd bij de Grieken. Hij was de zoon van
Aeolus en Eos (Aurora). Om zijne warme gesteldheid aan to
duiden, beeldden hem de Atheners als eenen naakten god al;
want eenen ligten mantel ontving hij alleen, op dat hij in deszelfs
schoot eene menigte bloemen zou kunnen dragon. Op zijnen

adorn smolt de wintersneeuw, het werd dooiweder, de lento keerde terug en de geheele natuur herleefde. Naar een verhaal had
hij cone der Koren tot gemalin , bij wie hij Carpon , den god
der vruchten verwekte. Volgens eon ander had hij Chloris (Flora),
de godin der bloemen, tot zijne geliefde ; hij ontvoerde haar en
gaf haar het geheele bloomenrijk tot bruidsgeschenk. Met de
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harpyie Podarge verwekte hij de beide onsterfelijke rossen van
Achilles, Xanthus en Balion, en met eene andere het ros Anon.
Onder Hy aci n thus eindelijk is van eeneongelukkigeminnarij
van dezen God gesproken.
Zernebog (slavisch), z. Czer nebog.
Zetes (grieksch), z. B o r 6a s en C ala is.
Zetus (grieksch) , z. Am phion en Aedo n.
Zeus (grieksch) , z. Jupiter.
Zeuxippe (grieksch), z. Pan di on.
Zeven voor Thebe (grieksch), z. 0 e d i p u s.
Zewana (slavisch), de Jagtgodin.
Zosim (slavisch), de god der bijen.

