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VOORWOORD.

De titel van dit boek wekke niet uitsluitend de gedachte
aan dien grootschen ingangspoort, die tusschen de jaren 437
en 432 v. Chr. onder de leiding van den bouwmeester
Mnesikles als voorportaal van den burcht der Atheners
gebouwd werd. „Propylaien" heette bij de Grieken iedere
uitgebouwde poort, die toegang verleende tot een grootsch
bouwwerk.
Dit boek werd geschreven, om zijn lezers nader te brengen
tot de mythologie van Hellas en Rome, een bouwwerk van
een verheven structuur en een verscheidenheid van lijnen,
die alleen bij nauwlettende beschouwing in hun samenhang
kunnen worden gezien en gewaardeerd. Maar over de wijze,
waarop men dit wonderwerk, dezen massieven en massalen
godenburcht die van eeuwenlangen godsdienstigen arbeid
getuigt, het beste beziet en begrijpt, loopen de meeningen
van tal van ijverige zoekers op vele punten uiteen. De tijd
ligt nog niet ver terug, waarin men vrijwel algemeen geloofde,
dat de mythologie van Grieken en Romeinen uit het licht,
en met name uit de zon ontstaan was, d.w.z. dat de goden
en helden dier volken oorspronkelijk zonnegoden en zonnehelden waren. Deze licht-theorie is door de werken van geleerden
als Mannhardt, Roscher en anderen meer en meer in de
schaduw gesteld. De opvatting en verklaring van de GriekschRomeinsche godenwereld schijnt op een steviger bodem te
komen staan en een frissche wind dreigt tal van geliefkoosde
meeningen als dorre bladeren weg te zullen blazen. Het begint
er naar uit te zien, alsof het licht zal moeten wijken voor
de duisternis en alsof niet vrome vereering, maar bange
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vrees de oorsprong ook der Grieksch-Romeinsche godenwereld
blijken zal.
De godsdienst van oud-Hellas en Rome was er een van bergvolken. Van de bergen, hun kruinen en hun boomen, hun
bronnen en wilde bewoners is de mythologie der ouden vervuld. Op bergen en rotsklompen bouwden zij hun godenpaleizen,
in de bergen begroeven zij oorspronkelijk hun dooden.
En evenals het met de mythologie der Grieksch-Romeinsche oudheid is, is het ook met een groot deel harer letterkunde. Zoodat een juistere verklaring dier mythologie leiden
moet tot een beter begrip ook daarvan.
Dat de beschouwingswijze, die in dit boek herhaaldelijk
terugkeert, inderdaad een nieuwen kijk meebrengt voor verschillende tot heden onopgehelderde vraagstukken en plaatsen
in de Grieksche en Romeinsche letterkunde, moge den lezer
vooral bij de lectuur der dichters nader blijken. Een paar
voorbeelden daarvan kan hij vinden in de beide laatste
hoofdstukken van dit boek zelf.
A. R.
Amsterdam, April 1924.

@./6@/6@/0@/0@id@le

@fd@At

INLEIDING.
Onder mythologie verstaat men de leer der goden- en
heldenverhalen uit den voortijd. Het Grieksche woord „muthos"
beteekent : „verhaal", „vertelling". Het werd op den duur
voornamelijk gebruikt voor oude verhalen over goden en
helden. Eigenlijk zou men „muthos" kunnen vertalen met
„sage", hetwelk eveneens beteekent: „verhaal", „vertelling"
(vgl. het Duitsche „sagen" = zeggen). Sagen en legenden
noemt men echter verhalen over heiligen, helden en historische
personen uit vroeger tijd, terwijl het uitheemsche woord mythe
een aanzienlijker klank behouden heeft en vooral godenverhaal
beteekent. De mythologie omvat dus zoowel mythen als sagen
of legenden. 1)
In de Grieksch-Romeinsche goden- en heldenverhalen
bestonden, evenals dat bij andere godsdiensten het geval is,
oudere en nieuwere geloofsvormen en -opvattingen naast en
door elkaar. Vergelijking der godsdiensten van de oude volken
èn hetgeen de volkenkunde van primitieve, d. i. nog in
een begin van ontwikkeling verkeerende volksstammen leert,
hebben de wetenschap in staat gesteld om in de mythologie
o.a. van Grieken en Romeinen in vele gevallen het nieuwere
van het oudere te scheiden. Zoo is men gekomen tot een
juister begrip der godsdienstige verhalen, voorstellingen en
gebruiken.
1) Onder de sagen der oudheid rekent men intusschen ook verhalen,
die veeleer tot de sprookjeswereld behooren („sprook-je” is gevormd van
„spreken"). Terwijl de plaats van handeling in het sprookje „ergens", d. w. z.
nergens is, zijn sagen en legenden aan bepaalde plaatsen of landen gebonden.
DR. RUTGERS, Propylaien.
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Men heeft, geholpen door de vergelijkende taalwetenschap,
kunnen vaststellen, dat er ook in de mythologie der volken,
die van de Indo-Germanen afstammen, verschillende gelijksoortige bijzonderheden voorkomen, welke zoo al niet op
eenzelfden oorsprong, dan toch op verwantschap en eenzelfden
ontwikkelingsgang wijzen.
Deze ontwikkelingsgang, die gelijken tred houdt met de
ontwikkeling der maatschappelijke en zedelijke verhoudingen,
laat zich als volgt beschrijven :
De primitieve, nog als „wilde" levende en nog weinig
beschermde mensch ziet zich geplaatst tegenover allerlei verschrikkingen en raadselachtigheden, die zich aan hem vertoonen
in dieren- en plantenwereld, in neerstortende rotsblokken, in
water, vuur en hetgeen hem van uit het luchtruim (storm)
bedreigt. Evenals kleine kinderen doen, beschouwden dergelijke
„wilden" al datgene, waarin zij een of andere werking hadden
waargenomen, van hun eigen „ik" uit ; ze geloofden dus, dat
ook daarin een „ik", een levend iets, een ziel huisde. Het
Latijnsche woord voor „ziel" is „animus", hetwelk in het
Grieksch (,,anemos") „wind" beteekent en verwant is met een
oud-Indisch woord, dat „adem" beduidt. Oorspronkelijk
geloofde men, dat de ziel huisde in den adem, den wind,
de lucht. 1) Elk dier of voorwerp, elke werking, die gevaarlijk
of geheimzinnig was, geloofde men bezield. Dit geloof heet
daarom animisme.
Een dier of ding, waarin het raadselachtige zich had
geopenbaard, was voortaan taboe, d. i. „heilig", werd met
ontzag beschouwd, mocht niet aangeraakt worden. De verraderlijkheid van de eerbiedig geschuwde, doodelijke slang,
de buitengewone snelheid van het paard, de scherpe speurzin
1) In vele mythologieën is de naam van de voornaamste godheid afgeleid
van denzelfden woordstam als het woord : „wind" en in andere hebben de
woorden : „ziel" en „adem" een zelfden oorsprong, Zoo o.a. in Mexico, in
Noord-Amerika, in Egypte en in het Hebreeuwsch [Spence].
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(op de jacht) van den eertijds alleen bloeddorstigen hond
deden die dieren boven-menschelijk en geheimzinnig schijnen.
Nog levende sagen gewagen van de gave der voorspelling,
die paarden omstreeks het midden van den winter bezaten,
wanneer ze op het middaguur met menschelijke stem den
nabijen dood huns meesters profeteerden. Niet ongeloofelijk
vond men het dan ook, dat paarden en koeien in tranen
konden uitbreken. Aan animisme herinnert ook het in de
oudheid algemeene geloof, dat de vlucht der vogels geluk of
ongeluk voorspelde. Heilige dieren waren daarom 1) de onheil
en naderenden dood voorspellende uil, de zielen roovende
koekoek — vgl. „loop naar de koekoek" —, de vóór zijn
dood zingende, d. w. z. orakelende zwaan, de duif, de raaf,
de vlinder. De arend ten slotte heette een stormverwekker;
hij beteekende tevens als roofvogel den dood.
In Delphoi en elders vereerde men nog in latere jaren een
koepelvormigen, heiligen steen, waarvan men vertelde, dat hij
het middelpunt der aarde aanduidde. Oorspronkelijk werden
zulke steenen als bezielde voorwerpen beschouwd en waren
zij dáárom héilip. Evenzoo vereeren negerstammen nog wel
beenderen, schelpen, kralen en ringen (gordels), waarvan men
een heilzame werking meent te bespeuren. Kan men dit
voorwerp niet zelf bij zich dragen, dan maakt men het na;
want de afbeelding of nabootsing vervangt het heilige voorwerp geheel: bezit dezelfde beschermende kracht.
Zulk een nagemaakt voorwerp heet fetisch, een Portugeesch
woord, dat van het Latijnsche „factitius" afstamt, en beteekent :
kunstmatig gemaakt. Het vereeren en gebruiken van zulke
fetischen is feticisme. Een der oudste fetischen is de dubbele
bijl of hamer, de „labrys". Dit primitieve godenbeeld uit de
steen-periode heeft men op de meest verspreide deelen der
aarde teruggevonden : in het verre Noorden en in het verre
1) De oorsprong der heiligheid van deze dieren is waarschijnlijk een
andere.
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Zuiden (Indië), in Europa (Griekenland, Italië) en in Amerika
(Mexico). Uit de gegevens in afbeelding en sage kan men
opmaken, dat de bijl een zinnebeeld was van de maan, maar ook
van den dood. Hoe vreemd dit sommigen mag toeschijnen,
toch wijst ons de Nederlandsche verwensching : „loop
naar de maan" — de Grieken zeiden : „naar de raven" —
ontegenzeggelijk naar dezelfde eenheid van begrippen. En
indien de verwantschap van dit zinnebeeld met „het teeken
des kruises" niet denkbeeldig is, leeft het zinnebeeld van den
dubbelen bijl nog voort in ons hedendaagsche doodsteeken : t.
Waren heilige dieren en voorwerpen tastbaar, anders was
dit met de zielen der dooden, die zich in droomen vaak
bij bloedverwanten en nabestaanden openbaarden en zich
kenmerkten door een verlangen naar wraak en terugkeer
naar hun vroegere omgeving en bezittingen. Dit geloof aan
zelfstandige, maar ontastbare zielen, geesten of schimmen
(spoken) is een primitief spiritisme. Het Latijnsche woord
„spiritus" beteekent „adem" en „geest".
Ook voor den nog primitieven mensch was het heel vaak
moeilijk, om aan den kost te komen. Wie bezorgden hem op
de jacht en bij de vischvangst nu en dan zoo'n rijken buit
en daarvan het kostelijke maal? Er moesten dus wel daimones
bestaan, d. i. „toedeélers", die nu eens veel, dan weinig, nu
eens voorspoed, dan tegenspoed, ja dood en leven schonken
aan den mensch. Ook de goede of slechte werkingen in de
natuur, b.v. van het „levende", d. i. stroomende, of van het
stilstaande, koorts en ziekte veroorzakende water dankte of
weet hij aan zulke goede of slechte daemónen. Die waren
onzichtbaar, maar toch aanwezig en beschikten over de
wisselvalligheden van het rnenschelijk leven. Daemonen waren
het, die de rotsblokken neerwierpen van de bergen, die hooge
boomen ontwortelden en den planten groei schaadden; daemonen
ook, die den zoeten smaak gaven aan honig, melk en vruchten,
den slaap veroorzaakten na den drank. Daemonen waren de
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oorzaak van lichamelijke verminkingen, van lamme, kreupele
en kromme beenen, van blindheid (T(e)iresias; Homeros) en
van kleurlooze oogen (albino); maar ook van buitengewone
schranderheid, van den waanzin en van het genie. Met dit
geloof aan daemonen was men de godenwereld reeds dicht
genaderd.
Zich geplaatst ziende tegenover een wereld vol bezielde
dieren en voorwerpen, tegenover geesten en daemonen had
de primitieve mensch behoefte aan middelen, om zich tegen
nadeelige invloeden daarvan te beveiligen en zich de gunst,
de medewerking van deze boven-menschelijke wezens te
verwerven. Ook hierbij is een ontwikkeling van het tastbare
naar het onzienlijke, d. i. van het „concrete" naar het „abstracte"
waar te nemen.
Waar de „wilde" meent de geheimzinnige machten te kunnen
beheerschen en aan zijn wenschen te doen gehoorzamen,
spreekt men van magie of tooverij. Met ketelmuziek hielp
men bij zons- of maansverduistering deze lichtdaemonen in
hun strijd tegen de booze machten der duisternis ; in een
springprocessie gingen in het voorjaar de Romeinsche springpriesters (Salii) rond, om den voorjaarsgod te bewegen, de
nieuwe oogst van het nieuwe oogstjaar te doen gedijen. Met
toovergordels bezwoer men de stormwinden, met allerlei
amuletten of fetischen schade en ongeval. Heel vaak bestond
de magie in het uitspreken van een bepaalden naam, een
vaste formule, een lied 1) Het Latijnsche woord hiervoor is
„carmen", hetwelk nog voortleeft in het Fransche „charme",
dat nu „bekoring" beteekent.
Naarmate de tooverformules en -handelingen ingewikkelder
werden, bleek de noodzakelijkheid van het optreden van
beroeps-toovenaars of magiërs. Mythische voorbeelden van
toovenaressen zijn Kirke en Mede(z)a.
1 ) Nog bestaande magische gebruiken zijn b.v. het kinderachtige „duimen"
en „afkloppen".
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Lekker eten en drinken zijn voor primitieve menschen heel
belangrijke genietingen. Heilige, bezielde, daemonische dieren
werden dus bevredigd, doordat men hun dit verschafte, ja
hun zelfs kinderen of menschen, een lekkernij bij kannibalen,
aanbood, offreerde, offerde. Behalve aan dieren bracht men
zulke offers ook aan voorwerpen, aan daemonen in het water,
in het dichtst van een woud, op den top van een berg.
Het doel dezer offers was : te ontkomen aan een dreigenden
dood. Na den primitieven tijd van kannibalisme bleven
menschenoffers toch nog gebruikelijk. Maar daarnaast offerde
men ook dieren, spijs en drank, of eerde de goden met
reukoffers. Aan de (onder)aardsche, daemonische goden offerde
men wolven, hoornvee, paarden en honden. Den dooden deed
men genoegen met brandoffers, olie, melk, wijn en honig.
De kleur der doodenoffers was zwart; in den dienst der
(onder)aardsche goden treft ons de purperen kleur nog van
het bloed, naast zwart en wit (paarden). De hemelsche goden
ontvingen deels dezelfde offers als de (onder)aardsche, terwijl
voor de zon het wit vereischt was.
De strenge voorschriften der offerhandelingen maakten ook
hierbij beroepsdienaren noodig. Gewoonlijk werd de bediening
der offers toevertrouwd aan oudere lieden, stamhoofden, later
aan koningen, wanneer het offers gold voor stam of staat. Zij
waren dan priesters, d. i. „ouderen" (uit het Grieksche „présbuter"). Ook het Grieksche „híëreus" en het Latijnsche
„sacérdos" beteekenen beide : offeraar, priester.
De offers gingen, evenals de magie, vergezeld van uitgesproken bezwerings-formules, wenschen of beden. En daar er
niet altijd in de oogenblikken van gevaar: op de steilten van
het gebergte, in het dierenrijke woud of op de stormachtige
zee, gelegenheid was voor een offer, bracht men dit dikwijls,
vóórdat men zich aan het gevaar blootstelde, dus : vóór de
jacht, vóór het gevecht en vóór de reis. Ook wel behielp
men zich in noodgevallen met een bede alleen, een gebed,
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of de gelofte deed, dat men na de redding het offer brengen
zou. Zoo beloofde in later tijd wel een veldheer, dat hij een
beeld van den god zou doen maken met een tempel als
woonhuis erbij.
Naarmate de mensch zich boven het dier verhief en hij in
zijn veiliger besef van meerdere zijn vrees te boven kwam,
voldeden de diergestalten zijner goden niet meer aan zijn
behoefte, om in de gestalte der goden hun bovenmenschelijkheid te zien. Toen kregen de goden de gedaante van het
hoogst-denkbare wezen, van den mensch. Menschengestalte,
zij het primitief, kregen zoo ook fetischen, afgodsbeelden van
hout of steen, die men met offers vereerde. De tot goden
geworden daemonen waren als menschen, maar begaafd met
bovenmenschelijke eigenschappen. De goden stonden buiten
den tijd : ze waren onsterfelijk. Zelfs onderscheidde men
mannelijke en vrouwelijke wezens : goden en godinnen, jonge
en oude. Met het leven der menschen ten nauwste verbonden,
bewogen zij zich in hun midden. Zij hielden zich op in
kreupelbosch, bij bron en stroom, op „bergen en in dalen",
waar niet al. Bij een pas geboren kind verschenen zij en deelden
het hun gaven toe. Bij huwelijksfeesten waren zij tegenwoordig,
om het echtelijk geluk te zegenen. Ja, men deelde met hen
den maaltijd en plengde hun van den drank. Wat den omgang
van goden en menschen vooral vergemakkelijkte was een
eigenschap, die zij, bij alle verschil in werkzaamheid en aard
gemeen hadden, nl. de gave om zich onzichtbaar te maken
-- en dus zichzelf te zijn 1 -- en om van gedaante te
verwisselen.
Dit anthropomorphisme -- van de Grieksche woorden
„anthrópos", „mensch" en „morphe", „gestalte" — bracht
mede, dat, evenals goden diergestalten aannamen, ook heilige,
als daemonen vereerde dieren godengestalten kregen, waarbij
deze eerst nog in een of ander lichaamsdeel den dier-vorm
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behielden. Zoo had Athena oorspronkelijk een uilenhoofd, heette
Hera de koeoogige en liep Pan op bokspooten. Ook de
Kentauren, de paardmenschen, ontleenen, schijnt het, hieraan
hun gestalte.
Deze aldus ontstane godenwereld was een veel-godendom :
polytheisme. Door geen algemeen voorschrift of priesterkaste
gebonden, had elke stam, later elke stad of staat zijn eigen
goden. Dichterlijke en godsdienstige wijsheid bracht verband
daar, waar dit nog niet bestond, terwijl het menschelijk leven
daarbij het voorbeeld bleef. De koningsburchten kregen hun
spiegelbeeld in den godenburcht, waar op een tot in den
hemel reikenden berg de godenkoning naar aardschen trant
met zijn gemalin en godengezin een godenleven leidde. Met
de veelheid der goden ontstond tevens een veelheid van
godenverhalen, mythen, die door hun verscheidenheid en de
fantazie hunner scheppers de karakters der goden en godinnen
verschillend weergaven. Bovendien hadden volksverhuizingen,
kolonizatie en oorlogen ten gevolge, dat lokale, d. i. plaatselijke
goden door andere werden verdrongen of aan de nieuwe,
overheerschende godheden ondergeschikt gemaakt werden.
Geen wonder dus, dat de mythologie voor wie naar haar
beteekenis en oorsprong zoeken, zoovele moeilijkheden en
raadsels bevat.
Ook de mythologie der Grieken en Romeinen is nooit een
vaste leer gebleven met leerstellingen en onveranderlijke
uitspraken. Toen de overgang van het nomadenleven in de
rustiger samenleving van een geordenden staat ook een rustiger
nadenken en ernstigere levensbeschouwing meebracht, weerspiegelde dit zich ook in een verfijning en verdieping der
godsdienstige voorstellingen en begrippen. Oude opvattingen
van een ruwer voorgeslacht werden gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de hoogere, de meer wijsgeeriger
levensbeschouwing van den nieuwen tijd. Naast de concrete
voorstellingen van den ouden godsdienst ontwikkelde zich een
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wijsgeerige bespiegeling van het onzienlijke, het abstracte,
die zich uitte in herhaaldelijke aanvallen op en omverwerping
van datgene, waaraan men zich ontgroeid zag. In de veelheid
der godenwereld werd men zich de eenheid van „ha goddelijke" bewust. Zoo werd de weg gebaand voor het mónotheïsme,
de leer van éen God, van het Christendom.
De plastiek, de beeldhouwkunst, geeft een zelfden ontwikkelingsgang te zien als de mythologie, waaraan zij haar
schoonste scheppingen dankt. Tusschen de houterige, stijve
godenbeelden der vroegste periode — men zie de popperige
godenbeeldjes uit Karië — en de geheel vermenschelijkte
godenbeelden der Hellenistische periode ligt
de bloeitijd der Grieksche beeldhouwkunst,
met haar rijkdom aan tempels en geïdealizeerde godenfiguren, die vaak zelfs nog in
hun geschonden staat getuigen van de godsdienstige toewijding, die hun makers heeft
bezield.
Van de goden- en heldensagen der talrijke
dichters en zangers van het épos, het heldenlied, heeft hetgeen op naam van Homeros
staat, bij de Grieken algemeene bekendheid
Fig. 1.
verworven. Aan de Ilias, die een kort tijdperk
uit den strijd om Troje bezingt, en aan de Odyssee, die de
zwerftochten en de terugkeer op Ithaka verhaalt van Odysseus,
den koning van dat eiland, danken wij grootendeels onze kennis
van de Grieksche mythologie uit een tijd van groote en late
ontwikkeling. Veel ook leeren ons de zoogenaamde Homerische
hymnen, lofliederen, aan afzonderlijke goden gewijd, die intusschen dagteekenen uit verschillende tijden na dien dichter.
In de gedichten van Pindaros, de treurspelen van Aischylos,
Sophokles en Euripides, kunnen wij zien, hoe in de 5 e eeuw
v. Chr. de opvattingen over de goden en de mythen onder dichterlijken en wijsgeerigen invloed aan wijziging onderhevig waren.
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Van theologischen, d. i. wetenschappelijk godsdienstigen
aard is het gedicht van den Boiótischen herder en zanger
Hesiodos, die omstreeks een eeuw na Homeros ( ± 600 v.
Chr.) in zijn Theogonie de verwantschap en afstamming der
z.g.n. Olympische goden beschrijft.
Uit Tateren tijd (1e eeuw v. ar.) is ons in de Metamorphozen,
d. z. gedaanteverwisselingen, van den Romeinschen dichter
Ovidius een reeks mythologische verhalen bewaard gebleven
in gemodernizeerden, Romeinschen trant.
Van niet minder belang intusschen is hetgeen de opgravingen telkens weer te zien geven, vooral aangaande het
grootendeels náást de literatuur voortlevende volksgeloof.
Heel belangrijk ten slotte is hetgeen de vergelijking met
de mythologieën van andere volken heeft geleerd, omdat
daaruit het algemeene blijkt van den ontwikkelingsgang in
alle mythologie, hetwelk, toegepast op wat Grieksche en
Romeinsche bronnen brachten, leidt tot de verklaring van
talrijke raadsels en problemen, daarin vervat.
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I.

ONTSTAAN VAN WERELD EN GODEN.
De vraag, waar wij menschen, waar „de wereld" vandaan
gekomen is, is welhaast „zoo oud als de menschheid zelf".
En de beantwoording van deze vraag is primitief-eenvoudig
geweest of wijsgeerig-diepzinnig, al naar gelang de kennis
en beschaving van hen, die het antwoord gaven, zelf primitief
of meer ontwikkeld was.
Volgens het Oude Testament, de }ede ea aviipr hen weiiieht
.de ylauiiiiss. schiep God de wereld. God zelf was niet
geschapen, maar eeuwig.
Noorsche mythologie vertelde het zoo: in den aanvang der
dingen was er zand noch zee, aarde noch hemel daarboven,
maar een oneindige afgrond. Toen ontstonden er twee werelden:
een in het Noorden, vol duisternis en nevel en een in het
Zuiden, vol helderen lichtglans.
De Grieken hadden er een nog vager besef van : evenals de
menschen, dieren en planten ontstaan, was eens ook de aarde,
was alles ontstaan. Waardoor of door wien geschapen ? Dat
wisten ze niet te zeggen. Het bestaan was hun blijkbaar genoeg.
Met de wereld waren ook de goden ontstaan ; m. a. w. de
goden waren er geweest van het begin van de wereld af. En
zoo moeilijk was het voor de Grieken, om zich een begrip van
onsterfelijkheid of eeuwigheid te vormen, dat ze het natuurlijk
vonden, dat ook de goden, net als de menschen, van elkaar
afstamden. Van die afstamming, het ontstaan der goden wisten
zij heel wat te vertellen. De Boiótische dichter Hesiodos gaf
er in zijn Theogonie de volgende voorstelling van: In den
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beginne was er niets. Daarop ontstond, hoe ? bleef onbeantwoord, de Chaos, d. i. „gaping", een afgrond (zie
boven). Vervolgens ontstonden : Gaia, de breede aarde, de
donkere Tartaros, een in de diepte liggende wildernis, en
Eros, de macht der liefde. „Kinderen" van Chaos waren :
Erebos, de holle duisternis, en Nyx, de nacht, waaraan weer
Aither, de gloeiende bovenlucht, en Hemera, de dag, hun
ontstaan te danken hadden.
Na het licht werden de hemel, Ouranos, 1) en de bergenmet-de-zee, Pontos, geboren. Hun moeder was Gaia. Van geen
van deze drie wordt een vader genoemd. Later huwt Ouranos
met Gaia. Uit het huwelijk van dit godenpaar ontsproot een
talrijk kroost. Dit waren vooreerst twaalf 2) Titanen of reuzen,
zes mannelijke en zes vrouwelijke, van wie de voornaamste
zijn : Okeanos, de wereldstroom om de aarde, Hyperion, de
boven zijnde, Kronos, de in de diepte huizende, leven gevende
en leven nemende tijd; en Rhe(i)a, de voorbijvlietende vergankelijkheid, Tethys, de moeder der wateren. Jonger dan
deze waren : de drie 2) Kyklopen, rad-oogige reuzen, en de drie
honderd-armigen, de Hekaton-che(i)ren.
Al deze kinderen van Hemel en Aarde onderscheiden zich
door buitengewone, letterlijk reus-achtige kracht en woest
geweld, door vechtlustigheid en groote vraatzucht. Tegenover
de lichamelijke afwijking der Kyklopen hebben de Hekatonche(í)ren bovenmenschelijk veel ledematen. Hun verstandelijke
ontwikkeling is niet groot : zij laten zich gemakkelijk verschalken. In hun gevechten bedienen zij zich van natuurelementen, van rotsblokken, bliksem en donder als wapens.
In geheel hun wezen bewaren zij de herinnering aan een
ruwen voortijd.
1) Uitspraak : ówranos, of naar het Latijn : oeranus.
2) Het getal 12 is èn in de Grieksche èn in de Romeinsche mythologie
een heilig getal. De Babyloniërs bouwden er hun getalstelsel op. Ook het
getal 3 behoort tot de heilige getallen, evenals 7, 9 en 50.

PLAAT I

Olvmpos.

PLAAT II.

Aither en Aër.

P1,AA'1' 111.

Babylonische gevleugelde daemon.
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Ook van de Titanen stammen uit onderlinge huwelijken
goden. Okeanos en Tethys waren de ouders der riviergoden
en der vijftig Okeanieden, d.i. dochters van Okeanos.
Van Hyperion stammen : Helios, de zon, Selene, de maan
en Eos, de dageraad. Ook de sterren en de winden zijn
kroost der Titanen.
Gelijk Okeanos en Tethys naar hun wezen een godenpaar
vormden, was dit het geval met Kronos en zijn zuster Rhe(i)a.
Hun kinderen waren de drie dochters: Hestia, het haardvuur,
Demeter, de aardmoeder, Hera, de beschermster(?) en de drie
zoons : Ha(i)des, de onzichtbare, Poseidon, de heer van zee en
stormen en Zeus, de lichtende stormheer. 1)
Deze verschillende goden-geslachten groepeerden zich om
Ouranos, Kronos en Zeus, die na elkaar de wereld bestuurden.
Want de beide oudere heerschers kwamen door hun eigen
barbaarschheid ten val.
Toen Ouranos zijn kroost der Hekatonche(i)ren, hem door
Gaia geschonken, aanschouwd had, haatte hij hen en stopte
hen weg in de aarde. Maar Gaia, die deze kwelling niet dragen
kon, zon op wraak. Meesteres over de metalen, schiep zij van
donker ijzer een geweldige zeis. Daarop vroeg ze aan haar
kinderen, daarmee het haar en hun aangedane onrecht op
hun vader te wreken. Verschrikt zwegen allen. Maar de
jongste, Kronos, nam het op zich. En zoo gebeurde het in
dien ruwen oertijd, dat de zoon, geholpen door het duister
van den nacht, zijn vader een doodelijke wonde toebracht.
Het bloed uit de wond van Ouranos viel neer op de aarde
en waar het gevallen was, ontsproot een kroost, dat in zijn
aard de herinnering aan bloed en wraak bewaarde. Het waren:
de Erinyen, wreeksters van bloedschuld, de geweldige Giganten,
reuzen met lange haren, wier lichamen in slangenlijven

1) Deze drie broers vinden waarschijnlijk hun eenheid terug in het wezen
van Zeus. Zij „beheerschten" de drie elementen: aarde, water en lucht.
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eindigden en de Melische Nymphen, die huisden in het hout van
den esch (Gr. „méliè"), waarvan de moordende lansen
gemaakt werden. Door dezen eersten moord kwamen er ook
nog andere plagen in de wereld. Want uit de duistere nacht,
een godin, werden geboren het Noodlot, Dood en Verderf,
Jammer en Verwijt, Wraak en Bedrog, Ouderdom en Twist, en
de Slaap met zijn misleidende en schrikwekkende Droomen.
Daarbij deed Twist weer een kroost van allerlei kwellingen,
als Moeite en zwaren Arbeid, Honger en Verdriet, en dergelijke
geboren worden. Het was dus een andere wereld, waarover
Kronos nu met de andere Titanen heerschte. Omdat hij in
de voortdurende vrees leefde — ook de Vrees was nl. geboren
—, dat hem hetzelfde lot eens treffen zou als zijn vader,
verslond hij elk kind, dat zijn gemalin Rhe(i)a hem schonk
(zie blz. 13). Zoo verdwenen achtereenvolgens Hestia, Demeter,
Hera, Hades en Poseidon in den vraatzuchtigen maag van hun
leven gevenden en leven nemenden vader. Immers, toen nog
niet Hades heerschte over het rijk van den dood, had Kronos
ook de macht der verdelging. Maar toen haar zesde 1) kind
geboren zou worden, ging Rhe(i)a naar Kreta, waar zij haar
jongsten zoon Zeus in een hol verborg. En in plaats van
dezen zuigeling gaf zij Kronos een in windselen gehulden
steen, 2) dien hij goedig, (zie blz. 12) inslikte als zijn zoon.
Zeus groeide buitengewoon snel op. Geholpen door de list
van zijn moeder bewerkte hij, dat Kronos het benauwd kreeg,
waardoor zijn kinderen in omgekeerde volgorde, de steen
voorop, terugkwamen.
Nu ondernam de jongste zoon van Kronos het, om met zijn
bevrijde broers en zusters den strijd aan te binden tegen
Kronos en de Titanen, voor zooverre deze niet, zooals
Okeanos, zijn zijde kozen.
}) Zie blz. 12 n. 2.
2)

Deze steen was een plaatsvervanger van Zeus, een fetisch (z. blz. 3).
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Titanen. Het werd met recht een reuzen-strijd. Met zijn van de

Kyklopen gekregen bliksem en donder gewapend voerde Zeus
de zijnen aan. Tien jaren lang bleef de Titanenstad onbeslist
De burcht der Titanen was het Othrys-gebergte in Thessalië,
die van Zeus de Olympos. In het tiende jaar bevrijdde Zeus
de Hekatonche(i)ren uit de aarde. Hemel en aarde dreunden
nu van het rumoer der strijdende partijen. Rotsblokken, door
honderde armen geworpen, daverden door de lucht en daartusschendoor ratelde de donder en knetterde de bliksem. De
aarde brandde, de zee kookte. Toen, eindelijk, leden de Titanen
de nederlaag. Geboeid en in den diepen Tartaros geworpen,
werden ze daar door de Hekatonche(i)ren bewaakt.
Giganten. De overwinnaar op den hoogen Olympos had de heerschappij
over de wereld bemachtigd. Maar orde en rust waren nog
niet voor goed gevestigd. Want Gaia, verbolgen over het lot
der Titanen, hitste de Giganten op tegen den wereldveroveraar.
Weer daverden rotsblokken door de lucht, doch ze bereikten
den godenburcht niet. Toen stapelden de Giganten den Ossa
en den Pelion op elkander, om hun vijanden te bereiken.
Ook dit werk bleek ijdel : Zeus deed door zijn bliksem het
gevaarte kantelen en meteen stormden de Olympiërs met
vervaarlijk rumoer omlaag. Een vreeselijke Gigantenstad
ontbrandde, maar weer behaalde Zeus met de zijnen de
overwinning. Op elk der Giganten werd een geweldig rotsblok
gewenteld, dat opstaan verhinderde. Poogden zij het, dan
beefde de aarde, laaide hun vurige adem door de steenklompen
omhoog en vlogen steenen, met gloeiende ertsen vermengd,
door de lucht.
Typhon. Ook de gedrochtelijke Typhoeus of Typhon (Gr. „typho"
= ik blaas) ondervond Zeus' overmacht. Deze zoon van
Gaia en Tartaros moest zijn moeder wreken. En inderdaad
was hij met zijn reusachtige armen, zijn onvermoeibare voeten,
zijn honderdvurige drakenmuilen, waaruit geluiden weerklonken
als van stieren, leeuwen en honden of als fluitend gesis,
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Afbeel.
dingen.

gevaarlijk genoeg 1). Weer dreunden aarde en hemel, de zee
en de Tartaros, maar met zijn bliksemschicht zengde Zeus
de drakenkoppen af en slingerde het monster daarop onder
in den Tartaros. Zoo waren dus geen aardsche machten in
staat, om den hemelschen vorst te onttronen. Op den hoogen,
ongenaakbaren Olympos, vrij van storm, sneeuw 2) en regen,
heerschten voortaan de Olympische goden in oppersten glans
en heerlijkheid (plaat I en II). Twaalf 3) waren zij in aantal.
Hun namen waren : Zeus, Hera, Athena, Apollon, Artemis,
Ares, Aphrodite, Kermes, Hephaistos, Hestia, Demeter — Hades
natuurlijk niet -- en Poseidon. In het paleis van Zeus zitten
de goden dagelijks bij den feestdisch aan. Hebe, de „Jeugd",
en Ganymedes, de „Vreugdbedenker" reiken hun daar den
nektar en ambrosia, den onsterfelijken drank en spijs, terwijl
de Mouzen 4) en Chariten of Gratiën hen verheugen door
zang, dans en bevalligheid. Gelijk een koning beraadslaagt
Zeus er met enkelen of allen. Zijn wil is gebod.
Titanen en Giganten behoorden voor de Grieken tot het
verleden en golden slechts ter verklaring van de wording
hunner godenwereld. Toch waren afbeeldingen van de Giganten
en hun strijd niet schaarsch en maakten zij de algemeene
vermenschelijking der godenfiguren mede. Uit ouderen tijd ziet
men ze als gebaarde en volledig uitgeruste krijgers; later
lichtgewapend en ten slotte als jonge mannen, bekleed met
een dierenvel. Daarnaast beeldde men hen af met slangenlijven in plaats van voeten. Zoo b.v. op het groote Zeusaltaar in Pergamon.
Van Kronos bestaan er nog enkele afbeeldingen, waaronder
1) Typhon is de wervelwind, die plotseling opsteekt bij een naderend
onweer en ophoudt bij den eersten donderslag.
2) In werkelijkheid is de Olympos een groot deel van 't jaar met
sneeuw bedekt.
3) Zie blz. 12 n. 2.
4) De uitspraak naar het Grieksche woord is : mowzen, naar het
Latijnsche: moezen.
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een van het oogenblik, waarop Rhe(i)a hem den steen reikt.
Saturnus. De Romein en vereenzelvigden Kronos met hun zaaigod
Saturnus, den vader van hun hoofdgod Yuppiter. De herinnering aan Saturnus werd levendig gehouden door de Saturnaliën,
een vroolijk, oorspronkelijk landelijk feest in December, waarop
alle standsverschil was opgeheven en waarbij men elkaar
kaarsen, aarden poppen en dgl. ten geschenke gaf. Uit
„Saturni diës" ontstond: Zaterdag.

DR. RUTGERS, Propylaien.
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II.
DE GRIEKSCHE GODEN.

De Olympos.
Zeus (Juppiter).

De theologische voorstelling die Hesiodos gaf van het ontstaan
en de afstamming der goden, beantwoordt niet aan hetgeen
het uitgebreide wetenschappelijk onderzoek in onzen tijd heeft
aan het licht gebracht. De goden waren er als goden niet
vóór de menschen, maar ontstonden mettertijd als menschelijke
voorstelling van allerlei werkingen in de natuur. Ook niet
zijn de Grieksche goden verpersoonlijkingen van precies van
elkaar gescheiden natuurelementen, maar in hun persoonlijke
voorstelling, die al een langen ontwikkelingstijd achter zich heeft,
zijn van lieverlede verschillende begrippen samengegroeid.
Algemeen: De voornaamste god van Grieken en Romeinen behoorde
heid van niet alleen hun toe. Ook buiten Griekenland en Italië en ook
Zeus
wezen. voor den tijd, waarover onze kennis van die landen reikt,
treffen wij in Egypte, Arabië, het Tweestroomenland, Indië,
Phoinikië, Phrygië en Syrië goden in dier- en menschengestalte
aan, die in een of meer opzichten overeenstemmen met den
Griekschen Zeus.
De Babylonisch-Assyrische stormvogel Zu, de BabylonischAssyrische weergod Adad, een Babylonische gevleugelde daemon
met adelaarskop en een steenen bliksem of dondersteen (2) in de
rechterhand (zie plaat III) en de Egyptische hoofdgod Ammon
wijzen evenzeer op een verwantschap met Zeus als de Germaansche god Tiwas, Tius, Ziu, Tyr of Donar, die als wapen een
driekantigen steenen hamer zwaait en wien ook de eik heilig is.

PLAAT 1V

Juppiter Doliclienus.

PLAAT V.
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De oudste mythen over Zeus spelen zich af op het eiland
Lokale
eus:dienet. Kreta, waar ongeveer 2000 jaren vóór onze jaartelling een
Kreta.
hooge beschaving tot bloei gekomen was, die een brug

Fig. 2.

vormde tusschen Griekenland, Klein-Azië en Egypte.
Op Kreta zou Zeus zijn geboren (z. blz. 14) in een heilige
grot 1) van den Dikte, d. i. „net-berg". Een onderaardsche en
een boomnymph, dochters van Olenos, d. i. „verderver" of
1)

In deze teruggevonden grot heeft men belangrijke oudheden ontdekt.

PROPYLAIEN.

20

van Melisseus, d. i. „bijenvorst", voedden den zuigeling met
honig en met melk van de geit Amalthe(i)a, d. i. „voedster",
die men later als nymph voorstelde. De horen van deze
geit werd het zinnebeeld der vruchtbaarheid als horen des
overvloeds. Voor het hol voerden jonge mannen, Koureten,
met veel wapengekletter dansen uit, „om te voorkomen, dat
Kronos zijn kleinen zoon zou hooren schreeuwen".

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 4.

Fig. 6.

In dit verhaal is Zeus een vruchtbaarheids- of vegetatiegeest, omgeven van allerlei zinnebeelden : honig en melk, die
ook offergaven voor de zielen der dooden zijn, de gehoornde
geit en de luidruchtigheid der Koureten, die den groei
bevorderen moet. Op het (onder)aardsche wezen van dezen
Zeus wijzen bovendien het hol en de naam de „verderver".
Men wist op Kreta ook een graf van Zeus aan te wijzen :
daarin daalde de god van den plantengroei bij het einde van
den zomer weer in de onderwereld af.
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Europa. Deze aardsche Zeus kreeg op Kreta tot vrouw Europa, een

„breedhoofdige" boomnymph. Haar vader heette Phoinix, d.i.
„palmboom" of „de Phoinikiër". Men verhaalde later, hoe
Zeus haar in een ver land, naar Grieksche zede, had geschaakt,
waarbij hij zich in een stier had vermomd. Het schijnt, dat
Zeus, voordat hij een menschengestalte kreeg, op Kreta als
stier vereerd werd; stierhorens heeft men er in menigte afgebeeld gevonden. De mythische koningen op Kreta, Minos,
Rhadamanthys en Sarpedon, die oorspronkelijk lokale godheden
waren, noemde men er later zoons van Zeus en Europa.
Een afbeelding uit Phaistos op Kreta geeft Zeus als weergod
te zien: Zeus zittende op een boomstam, in bosch en bladeren,
met een weervoorspellenden haan op zijn schoot : Zeus als
de gever van den bladerengroei in het bosch. 1)
Arkadié. Behalve op Kreta bleef de herinnering aan overoude tijden
nog lang bewaard in het bergland Arkadië. Ook de Arkadiers
beweerden, dat Zeus bij hen geboren was en grootgebracht. 2)
Op den Wolfsberg (Lykaion) bracht men Zeus in vroegeren
tijd menschenoffers (plaat V). Wie de heilige ruimte op den
top van den berg betrad, stierf binnen het jaar — hij „verloor
zijn schaduw", 3) zei men —; deed hij het met voorbedachten
rade, dan werd hij gesteenigd. Dit gruwelijk geloof van een
ruw voorgeslacht veroordeelde een latere, hoogere beschaving
aldus : Lykaion (van „lykos" = wolf), volgens oude sage
de „stichter" van den Zeus-dienst op den Wolfsberg, zou op
't punt hebben gestaan, op het altaar zijn eigen kind te offeren,
toen Zeus den jongen veranderde in een wolf. Zeus voerde
wellicht zelf oorspronkelijk hier in wolfsgestalte zijn schrikbewind,
dat door winterstormen en zomersche onweders vooral dit
gebergte van het toch al stormachtige Arkadië berucht maakte.
1) De haan doet denken aan de duiven in Dodona (z. blz. 22) en de
specht van Mars.
l) Hetzelfde vertelde men in Lydië van den Tmolos en Sipylos en van
het Ida-gebergte in het land van Troje.
R) Schaduw = evenbeeld = schim = ziel = leven.
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In tijden van droogte en zomerhitte daarentegen was deze
Zeus de schenker van den lavenden regen. „Zeus regent"
zei men dan, als de priester na gebed en offer het water uit
een heilige bron met een eiken tak had aangeraakt, zoodat
het ' ten hemel steeg in een nevel, die daar de regenwolken
met het zoo vurig gewenschte gevolg samentrok. Zoo waren
dood en leven in den dienst van den Arkadischen Zeus
vereenigd.
Wind- en regengod was Zeus ook in Dodona in Ep(e)iros,
Dodona.
aan den voet van den Tmaros,
waar bovenop hij eveneens
vereerd werd 1). Het ruischen
in een hem heiligen, nl. den
bliksem-aantrekkenden, tamFig. 8.
Fig. 7.
men eik, op welks takken
heilige duiven 2) zich lieten wiegen, verkondigden er zijn wil
en raad aan de op den steenen grond ingeslapen priesters, die
hier een veel geraadpleegd orakel in stand hielden. Vlak bij
den boom ontsprong een aan Zeus gewijde bron. In lateren
tijd troonde Zeus er in een tempel, het hoofd met een eikenkrans
aan de zijde van zijn gemalin Dione, een godin der
zegenrijke vochtigheid, in naam en wezen zijn vrouwelijk
evenbeeld. De Grieken zagen in Dione nu eens Hera of
Aphrodite, dan weer de moeder van Aphrodite en van Dionysos.
Homerische Deze plaatselijke Zeus-diensten verloren veel van hun
Zeus. belangrijkheid door het Homerische heldendicht. Met zijn
opzettelijke verspreiding 3) deed dit den Thessalischen godenkring van den Olympos de algemeene beteekenis krijgen van
een nationalen godsdienst. Hun primitieve daemonische natuur
W.,

getooid,

1) Op tal van bergtoppen richtte men in vroege oudheid groote steenen
zetels op als troon voor de godheid, in Griekenland zoowel als in het Oosten.
2) De duif of doffer heeft dezen naam te danken aan de berg-grauwe kleur
(z. blz. 3 n. 1). Ook dit dier is een zinnebeeld van den berggeest of wind.
3) De staatsman P(e)isistratos gaf er den eersten stoot toe.
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hebben de Homerische goden reeds gedeeltelijk afgelegd. De
hoogere, zedelijk meer verfijnde beschaving der Grieksche
middeleeuwen heeft op dezen godsdienst zijn stempel gedrukt.
De Homerische Zeus is de vergoddelijkte ideale koning, aan
wien alle aardsche koningen hun macht ontleenen. Hij beschermt de eendracht in den staat en schenkt de kracht en
moed ter verdediging van de vrijheid; hij handhaaft het recht
en de heiligheid van den eed; raads- en volksvergadering
staan onder zijn hoede, evenals de volkseenheid van stam
en geslacht, de hechtheid van het gezin als grondslag voor
den staat. Hij is Koning, Heer en Vader van de goden
zoowel als van de menschen 1). Bedelaar en smeekeling,
vreemdeling en gast deelen in zijn gunst. Wreker van zonde
en bloedschuld, waakt hij tegen brooddronken overmoed,
dien hij tot in de kindskinderen van den vermetele straft.
Maar voor den boetvaardige, die berouwvol bij hem zijn
toevlucht zoekt, is verzoening en reiniging van schuld mogelijk. Het lot der menschen ligt in zijn hand; zijn gaven zijn
goed en kwaad : eer en rijkdom of schande en armoede.
Hij beschikt over leven en over dood, overwinning en
ondergang.
Evenals een Perzische groot-koning zijn scepter zwaait
te midden van verschillende onder-koningen, wier macht, hoe
groot ook op zich zelf, aan de zijne onderworpen is, zoo strekt
ook het bewind van Zeus zich mede uit over het gebied der
andere goden : zijn wil is gebod. Zijn heerschappij, ofschoon
gedeeld met broers en zoons, vrouw en dochters, is die
van een monarch (Fig. 9). De Homerische Zeus, de handhaver van zede en recht, d. i. van menschelijke en maatschappelijke beginselen, is als de gebieder over een geestelijk
1) Zeus nl. als berggod troont boven de andere berggoden en is als
steenklomp de oorsprong van boom en van mensch. Volgens de sage waren
de menschen ontstaan uit eik en rots. In Homeros' tijd noemde men dit,
gelijk uit zijn gedichten blijkt, reeds „sage", d. w. $. een praatje.
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wereldrijk reeds dicht genaderd tot monotheïsme, d. i. eengodendom. (Fig. 9).
Maar in zijn meer geestelijke, abstracte wezen, dat alleen
vaag aan een bepaalde gestalte verbonden is, heeft Zeus nog
veel behouden, dat aan een primitieven natuurdienst herinnert. Zeus is ook
de god van storm
en regenvlagen,
ook van het helder
stralende hemelblauw, van de
donkere donderwolken en den
flikkerenden bliksem 1). Hij gebiedt
over nacht en
dag, over berg
en bron. Hij
verzamelt de
wolken om den
bergtop en verstrooit ze ; hij
werpt gloeiende
meteoorsteenen
naar omlaag en
spant den regenboog hoog boven
Fig. 9.
de aarde, verplettert de statige woudreuzen en beteugelt den woedenden
bergstroom.
Deze natuurgod is de vroegere Zeus : de geest van den
1) De voorstelling der ouden was, dat de bliksem veroorzaakt werd
door den wind.
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hoog zich verheffenden berg, die de wolken om zijn kruin
verzamelt en verjaagt, die in wild-loeienden stormwind

Fig. 10.

voortjaagt en met zijn bliksem dood en verderf om zich
heen slaat; de Vagende Stormwind, die met zwarte duisternis en striemende regenvlagen raast over de bewoonde
en bebouwde berghellingen en de helderblauwe boven-
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lucht als een hemelschen mantel achter zich meevoert. 1)
Zijn wapen is de Aigis, d. I „stooter", een als een geitenvacht (,,aigis") ged,ht schild, een zinnebeeld der duisternis,
donder en bliksem brengende onweerswolken, dat de latere,
Homerische tijd zich voorstelde versierd met honderd kwasten
en waarop het slangenhoofd der Gorgo (Medouza), omgeven
door Strijd, Kracht en Aanval, was afgebeeld. De aanblik
van dit schild was zóó vreeselijk, dat het de vijanden deed
versteenen, d. w. z. verstijven en sterven van schrik. Soms
dragen ook Athena en Apollon de aigis.
Huwelijken. De vereering van den oppermachtigen hemelgod verbreidde
zich over geheel Griekenland en verdrong andere, plaatselijke
goden of godinnen. Waar dit laatste het geval was, noemde
men den nieuwen god den echtgenoot der (aard)godin. Op
deze wijze kreeg Zeus verschillende vrouwen. Het rooven (van
vrouwen) behoort bovendien tot het wezen van windgeesten. 2)
Hera. De landsgodin van het machtige Argos, Hera, gold algemeen als de gemalin van Zeus. Hun kinderen waren Ares,
Hephaistos en Hebe.
Demeter. De Thessalische aardgodin Demeter, wier wezen verwantschap toont met dat van Zeus, heette ook zijn gade. Hun
dochter Persephone was koningin in het schimmenrijk, als
vrouw van Hades.
Leto. Ook Leto was oorspronkelijk een doods- of aardgodin. Zij
werd op Delos, een der Kykladen, vereerd als de moeder
van de tweelingen Apollon en Artemis, wier vader Zeus was.
Maia.
In Arkadië was Hermes, de bode van Zeus, geboren als
zoon van de bergnymph Maia. Toen hij in den Olympischen
1) In den naam Zeus (= Dieus) vinden de (jagende = doodende) berggeest,
d. i. de wind (het Gr. werkwoord „dio" beteekent : jagen), de open lucht of
bloote hemel (Lat. „divus") en de tijd (Lat. „dies" = dag, tijd) hun eenheid
terug. Een ontwikkeling van windgeest tot tijdgod toonen ook andere goden,
zooals de Romeinsche ,anus en Mars; de Horen werden van (drie) bergnymphen (twaalf) uren (Fr. „heure").
2) Vgl. fig. 10 en 11.
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godenkring werd opgenomen, werd Maia een bruid van Zeus.
Doordat algemeen Hera als de echtgenoote van Zeus bekend
was geworden, zag men in deze verschillende andere huwelijken een reden voor jaloerschheid van Hera. Die trachtte
dus telkens zoo'n nieuw huwelijk tegen te werken.
Io. Zoo vertelde men, dat de dochter van den Argolischen
riviergod "nachos, de schoone Io, bewaakt werd door den
honderd-oogigen reus Argos. Maar de welbespraakte Hermes

Fig. 11.

wist hem door een list te dooden. 1) Daarop veranderde Zeus,
om aan Hera's tegenwerking te ontkomen, Io in een koe. Dit
ontging Hera niet. Onmiddellijk joeg ze haar door een horzel
overal heen. Totdat Io in Egypte haar gedaante herkreeg
en de moeder werd van Zeus' zoon Epaphos, die later de
stad Memphis „stichtte" 2)
Wanneer men bedenkt, dat de „koe-hoofdige" Hera zelf
eerst in de gedaante van een koe vereerd werd en de
1) Hera versierde met de oogen van den (in oudere sagen, éen, twee
of vier-oogigen) reus den staart van haar lievelingsdier, den pauw. Argos
beteekent óf „snelle" óf „witte".
2) Epaphos is de Grieksche naam voor den Egyptischen stiergod Apis.

11
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waarschijnlijkheid aanneemt, dat hetzelfde met Io het geval
is geweest, wordt de naijver van Hera op haar mededingster
wel minder romantisch, maar niet minder natuurlijk.
Evenals van dezen „eersten koning" van Memphis heette
Zeus ook elders de vader van koningen of de echtgenoot van
een koningsdochter. 1)
Semele. Zelfs den god Dionysos, wiens wezen en naam aan Zeus
nauw verwant zijn, noemde men een zoon van Zeus en de
Thebaansche prinses Semele, een dochter van den „stichter"
van Thebe, Kadmos.
Alkmene. Van de heroën was bovenal Herakles een zoon van
Zeus. Als zijn moeder noemde men de Argivische koningin
Alkmene.
Bij Hera's achtervolgingen toont Zeus telkens, dat hij in
slimheid en vindingrijkheid niet onder doet voor Hermes
of Odysseus.
Danaé. Als de Argivische prinses Danaë, d. i. de aarde, door haar
vader, wien voorspeld is, dat hij sterven zal door de hand
van zijn kleinzoon, in een onderaardschen kerker (de onderwereld) gevangen gehouden wordt, vermomt Zeus zich als
gouden 2) regen — hij is immers regen-god ook — en komt
zoo bij zijn bruid. Hun zoon is de halfgod of „held" Perseus,
die later het hoofd der Gorgo (blz. 26), die Hesiodos Medouza
noemt, te bemachtigen weet en toch bij toeval zijn grootvader doodt.
Leda. Zooals de regen-god Zeus zijn bruid Danaë als gouden
regen nadert, zoo komt hij in de vermomming van een
watervogel, n.l. als zwaan tot de Spartaansche koningin
(= godin) Leda, wie die gedaante zelf niet vreemd was. Uit
de vier eieren van dit zwanennest worden vier goden-kinderen
geboren: de twee Dioskouren d. z. zoons van Zeus, n.l. Kastor
1) Tusschen mythische koningen, koninginnen of prinsessen en goden of
godinnen kan men het verschil niet gering genoeg achten.
2) Zie blz. 29 n. 2.
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en Polydeukes 1) (Pollux), die tenslotte een eeuwige plaats
krijgen onder de sterren aan den hemel, waar zij vooral de
zeevaart dienen, Helena, later gemalin van ddn Spartaanschen „koning" Menelaos, en Klytaimestra, in Mykene later
de vrouw van „koning" Agamemnon.
Olympische Terwijl Zeus op tal van bergtoppen vereerd werd, geschiedde
Spelen. dit in het bijzonder bij den Kronosheuvel in het Elische
Olympia. Hier vierden de van heinde en ver gekomen Grieken
om de vier jaren de in 776 v. C. — door Heraktes, zei men I
— ingestelde Olympische Spelen die vijf dagen duurden.
Deze spelen bestonden uit verschillende sportwedstrijden.
Van lieverlede voegde men daar geesteswedstrijden, in welsprekendheid en dichtkunst, aan toe, totdat deze oorspronkelijk
zuiver godsdienstige bijeenkomsten geleken op wat men
tegenwoordig een wereldtentoonstelling of een jaarbeurs
noemt. Op het gewijde terrein, de Altis, de olijfgaard en
tempelhof van Zeus, die men door prachtige poorten en
glanzende zuilengangen betrad, stonden tempels, altaren,
standbeelden en schatkamers met wijgeschenken van verschillende staten. Bij den ingang groeide de heilige olijf, van
welks takken de overwinnaars hun kransen kregen.
Kunst. Niet ver van deze plek verhief zich de tempel van Zeus
met het uit goud 2) en ivoor vervaardigde grootsche beeld van
den god, het wereldberoemde kunstwerk van den Atheenschen beeldhouwer Ph e idias een vriend van Perikles. De
verheven gelaatsuitdrukking en de indrukwekkende baard en
haardos van den machtigen god herinnerden de bedevaartgangers aan de woorden van Homeros: „hij knikte en van

1) Kastor en Polydeukes zijn niet minder koene, onvermoeide jagers dan
hun vader zelf.
2) De symbolische beteekenis van dit goud is wellicht dezelfde als bij
de gouden regen van Zeus, de appels der Hesperieden, het gulden vlies,
de gouden sandalen van Athena, de gouden tak van Aeneas in de onderwereld, n.l. onschendbaarheid en onvergankelijkheid.
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zijn onsterfelijk hoofd golfden de donkere lokken omlaag; en
hij deed den ganschen Olympos trillen" 1). Zoo troonde daar
Zeus op een geweldigen zetel van cederhout, versierd met
goud, ivoor, ebbenhout en kostbaar gesteente. Zijn rechterhand droeg een Nike, zinnebeeld van de „overwinning",
die Zeus verleent. In de linker droeg hij een koninklijken
scepter en een adelaar, den hem gewijden koning der vogelen.
Behalve de op een animistisch verleden wijzende arend waren
Zeus heilig: ram, stier, koe, duif en haan. Het Nederlandsche
woord „eik" stamt van denzelfden wortel als „aig-is" en het
Grieksche woord voor „geit".
Juppiter. De Romeinen vereerden een oppergod Yuppiter, wiens
wezen en naam aan Zeus verwant zijn (Diov -}- pater). Op
het Kapitool, den burcht van stad en land, had de „hoogste
en beste" zijn voornaamsten tempel. Daar offerden hem de
consuls bij hun ambtsaanvaarding, de veldheer bij zijn vertrek
naar den strijd. Hem wijdde de triumphator de krans der
overwinning. Want ook Juppiter handhaafde het gezag en de
orde van den staat.
Maar evenals Zeus, bewaarde Juppiter tevens de herinnering aan een oorspronkelijken natuurgod (plaat VII): in zaaien oogsttijd wijdde de landman hem een landelijk feest. In
tijden van uitersten nood en gevaar beloofde men hem namens
het heele volk een ver sacrum, een gewijde lente, een grootoffer van alle in één lente geboren dieren en kinderen. Deze
laatste werden in lateren tijd bestemd om op i8-jarigen
leeftijd als kolonisten buitenlands te worden gebracht. Als zijn
vader noemde men Saturnus (blz. 17) en als moeder Ops
d. i. rijkdom. Zijn tempel op het Kapitool deelde hij met zijn
gemalin Juno (vgl. Dione) en zijn dochter Minerva. Samen
vormden zij een Romeinsche drieëenheidT
1) Donder en aardbeving gaan heel vaak samen. Ook aardbeving
schreef men in de oudheid, evenals nu nog, toe aan een werking van regen
en wind (vgl. blz. 24 n. 1.)
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Hera (Juno).
In welhaast alle verhalen, die de Grieken over Hera kenden,
is aan deze godin een strenge, ijverzuchtige of twistende
en min of meer grimmige aard eigen. Men verklaarde dit
wel als een gevolg van haar huwelijk met Zeus ; maar
eerder kan men denken aan een oorspronkelijk te duchten
daemon vóór de verbinding met den oppergod. Steeds heeft
bij
Homeros. zij een of andere reden om te haten en te achtervolgen, en
die haat gaat soms heel ver, zoodat zij bijvoorbeeld in de Ilias,
zooals Zeus zegt, de Trojanen „wel met huid en haar zou willen
opeten". Zeus heeft dan ook heel wat met haar te stellen en
de middelen, die hij aanwendt om haar woede te temmen,
zijn voor onze begrippen soms wel wat vreemd. Eens toch,
toen zij Zeus' zoon Herakles aldoor achtervolgde, hing Zeus
haar buiten den hemel (Olympos) met twee zware aambeelden
aan haar voeten en de handen in gouden boeien geklonken.
Haar vaderland is Argolis. Hier had zij dicht bij Hermione
een heiligdom op een berg naast den „Koekoeksberg", waarop
zich een troon (z. blz. 22 n. i) van Zeus bevond. Bij Homeros
heet Hera „de op een gouden 1 ) troon gezetene". De oudere
naam van den „Koekoeksberg" was „Troonberg". 2) Hier zou
Zeus Hera tot vrouw hebben begeerd en toen zij, de
„ongetemde", zijn verzoek afwees, zich in een koekoek
hebben veranderd en zich zoo door haar hebben laten vangen.
Hun heilig huwelijk herdacht men op vele plaatsen bij
het aanbreken van de lente. Als bruid getooid en bedolven
onder bloemen werd zij in plechtigen optocht rondgevoerd,
bij
Dit gebruik herleefde zonder Hera in de „mi-carème" in Frankrijk.
Hesiodos.
Hesio
Bij Hesiodos is Hera de dochter van Kronos en Rhe(i)a
(z. blz. 14) en dus behalve de gemalin ook de zuster van Zeus.
1) Zie blz. 29 n. 2.
2) Zie blz. 22 n. 1.
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Toen Zeus Kronos in den Tartaros wierp, bracht Rhe(i)a haar
bij Okeanos, in wiens paleis zij werd groot gebracht.
Zooals Zeus waakt over de eenheid van staat en heelal,
zoo is Hera de schutspatrones van den huwelijkszegen en van
de huwelijkstrouw. Haar schoonheid roemden de dichters en
trachtten de beeldhouwers te doen bewonderen. Maar evenmin hierin, als in haar moederschap stond Hera onder de
godinnen vooraan.
De „Koe= De Hera-vereering is nooit zoo algemeen geworden als die
hoofdige".
van Zeus. Argos, Mykene en Sparta waren haar „meest
geliefde" plaatsen. Haar hoofdzetel was de Hera-tempel
tusschen Argos en Mykene. Men offerde aan de „koehoof
dige", later „koeoogige" godin koeien, die door jonge mannen
naar haar heiligdom gedragen werden, om vóór haar tempel
dood neer te vallen. Een herinnering aan dit gebruik bewaart
het bekende verhaal van Kleobis en Biton, dat de Grieksche
geschiedschrijver Herodotos (5 e eeuw v. C.) meedeelt.
Kleobis
Dit waren twee sterke jonge mannen uit Argos, zoons van
eh `Biton.
een priesteres van Hera. Bij het feest voor de godin moest
de moeder met den ossenwagen naar den tempel der godin
worden gebracht. Maar de ossen kwamen niet op tijd van
het land. Toen spanden de beide zoons zich zelf voor de
kar en trokken hun moeder vijf en veertig stadiën 1) ver
naar den tempel. Bij hun aankomst bewonderden hen de
aanwezige Argivers, wier vrouwen de moeder geluk wenschten
en benijdden om zulke zoons. Zij plaatste zich voor het altaar
der godin en bad, dat die haar zoons zou zegenen met het
beste, wat een mensch beschoren kan worden. Toen men
hierna had geofferd en feest gevierd, legden de jonge mannen
zich in den tempel te slapen. Den volgenden morgen ontdekte men, dat zij de eeuwige slaap waren ingegaan. Het
geschenk der godin Hera bleek de dood te zijn ! Ter hunner
1) Een stadion is 186 M.

PLAAT Vl.

Geboorte van Athena.

PLAAT VII.

Athena tusschcn twee kemphanen.
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eer richtte men standbeelden op en ook eerde men hen door
beelden, die men te Delphoi wijdde. Daar vonden in onzen tijd
Fransche geleerden bij hun opgravingen beide beelden terug.
Heilig waren Hera de granaatappel, symbool van vruchtZinnes
beelden. baarheid, de koekoek, (z. Inl.) en later de uit Indië ingevoerde
pauw (zie blz. 27, n. i).
Kunst. Hera's beroemdste beeltenis was het door Polykle(i)tos
(5 e eeuw v. C.) vervaardigde goud-en-ivoren standbeeld in het
Heraion bij Argos-Mykene. Op de krans, die haar hoofd
sierde, waren de Horen (Jaargetijden) en Chariten (Gratiën)
afgebeeld. Op haar scepter zat een koekoek en in haar linkerhand hield zij een granaatappel. Van de bewaard gebleven
borstbeelden is het meest bekend de zgn. Hera-Ludovisi,
thans te Rome. Een standbeeld van Hera, door kardinaal
Barberini gevonden, prijkt er in het Vatikaan.
Juno. De R o m e i n s c h e Yuno bekleedde naast Juppiter dezelfde
plaats als Hera naast Zeus. Haar voornaamste feest waren
de op z Maart gevierde Matronalia, die men in verband
bracht met een huwelijk van Romulus. Het aan Juno gewijde
dier was op het Kapitool de gans.

Pallas Athena (Minerva).
Dat ook de „onsterfelijke" goden, even goed als de menschen, ja als geheel de wereld, ontstaan of geboren waren,
sprak in de oudheid vanzelf. Maar niet van alle goden waren
geboorte-verhalen in omloop, en van geen luidde het wel
zóó merkwaardig als van de algemeen gevierde godin Pallas
Athena, d. i. de „maagd" Athena.
Geboorte. Zeus was, zoo vertelde men, eerst gehuwd geweest met
Metis, d. i. „overleg" of „raad". En het was door het lot Zeus
voorbeschikt, dat Metis hem bijzonder schrandere kinderen
DR. RUTGERS, Propylaien.
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schenken zou, die hun vader in kracht en verstand zouden
evenaren: een dochter Athena, en een zoon van geweldige
dapperheid, die hem ten val zou brengen (vgl. blz. 13) en
koning en heer van menschen en goden worden zou. Om
dit te voorkomen slikte Zeus, als wijlen Kronos, Metis onder
listige, vleiende woordjes in en bracht zelf zijn dochter Athena
ter wereld, doordat Hephaistos, de kundige smid onder de
goden, met zijn dubbelen bijl (plaat VI) het hoofd van Zeus
openkliefde. In haar volle lengte en kracht, geharnast, gehelmd
en onder luid geschreeuw haar speer zwaaiende, sprong de
verstandige en ordelievende krijgsgodin te voorschijn. Bij
haar verschijnen trilde de Olympos (z. blz. 30, n. I); de
aarde dreunde, hoog op golfde de zee en de zonnegod hield
van verbazing zijn rossen een oogenblik stil: zóó machtig en
grootsch was Pallas Athena, de „dochter van den geweldigen
vader", zooals Homeros zegt 1).
Inderdaad aardde zij naar Zeus. Zeus en Athena, dat was
als het ware „broer en zus", zooals wij het zouden zeggen ;
de ouden noemden hen vader en dochter, ja, ook een enkele
maal man en vrouw. Meer dan Hera is bij Homeros Athena
de raadsvrouw van Zeus, zijn „metis". Bij wensch of eed is
de drieëenheid, die men aanroept „vader Zeus, Athena en
Apollon". In Rome vereenigde men Juppiter, Juno en
Minerva.
Sinds men Athene zich in menschengedaante voorstelde,
was zij een ernstige, doelbewuste, helder ziende en nooit
falende jonkvrouw, wier bijna manlijk karakter wel de reden
geweest zal zijn, dat men haar ongehuwd gelaten heeft.
Krijgsgodin. Haar oorspronkelijk schrikwekkend karakter is in het
heldendicht sterk verzacht. Wel lichten bij haar verschijning
1) In dit verhaal was Athena oorspr. de verpersoonlijkte rots, die bij
een aardbeving van den top van den berg (Zeus) afbreekt en omlaag stort,
dood en verderf met zich brengend voor wat hem in den weg komt, gelijk
een krijger in volle wapenrusting.
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voor haar gunstelingen haar oogen „vreeselijk", maar overigens
is Athena er de welberaden godin, die met beleid ingrijpt
in den strijd en steeds een goed doel nastreeft. Door
haar zelfbeheersching en moed brengt zij, evenals Zeus, de
overwinning. Zij vuurt de manschappen aan en bezielt hen
met de gewenschte dapperheid; zij beschermt helden, vestingen
en staten.
Als zinnebeeld van den schrik, dien zij nu als beschermster
den vijand inboezemt, draagt zij, evenals Zeus, den aigis
(zie blz. 26). Het Medouza-hoofd, waarmede het schild „versierd"
was, kreeg zij van Perseus, d. i. „verderver", die het monster
doodde. Ook in den Gigantenstrijd helpt Athena de overwinning bevechten.
Polias. In de naar haar genoemde stad vereerde men Athena
bovenal als burchtgodin : Athena Polias. Aan den Noordelijken
steilen wand van de Akropolis bevond zich haar oudste tempel,
het Erechthe(i)on. Hier werd zij vereerd tezamen met Erechtheus,
den oorspronkelijken landsgod, wiens naam ook Erichthonios
d. i. „aardklover", is en die oorspronkelijk in slangengestalte
werd vereerd, evenals de met hem verwante Attische landsgod
Kekrops.
Volgens de sage was Erichthonios een zoon van Hephaistos
en had Athena hem na zijn geboorte in een kistje overgegeven
aan de drie dochters van Kekrops, die ook wel de stichter
van de Akropolis genoemd wordt, met het verbod om er in
te kijken. Twee van de meisjes overtraden dit verbod uit
nieuwsgierigheid, keken in het „biezenkistje", maar werden
van schrik waanzinnig en wierpen zich van de rots. In het
kistje lag n.l. een slang.
Anderen vereenzelvigden Erechtheus met Poseidon. Met
hem had Athena moeten strijden om het bezit van Attika.
Het was een edele wedstrijd, waarbij beide goden elkaar in
weldoen zochten te overtreffen. Poseidon stootte zijn drietand
in de rots — men toont nog heden de plaats! — en deed een
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zoutwaterbron ontspringen. Daarop plantte Athena een olijfboom op den burg en werd zoo winnares. Zelfs de verwoesting,
die de Perzen in 48o v. C. in de stad aanrichtten, roeide
dezen heiligen olijfboom 1) niet uit.
Parthenon. Tot in de 5e eeuw v. C. was het Erechthe(i)on de eenige
Athena-tempel op de Akropolis. In 447 v. C. begon men den
bouw van „den tempel van de maagd", het Parthenon, een
meesterwerk, waarin het 12 M. hooge beeld der godin, een
schepping van Phe(i)dias (zie blz. 30) geplaatst werd. 2 ) (plaat
XXIX en XXX). Het gevelvlak boven de zuilen veraanschouwelijkte in de voorstelling van de processie der Panathenaien, het
groote Athena-feest, het wezen der godin door verschillende
zinnebeelden (plaat X—XIII).
Palladion. Als overblijfsel van aloude vereering bewaarde men op de
Akropolis, evenals op den burcht van Troje en later op het
Kapitool te Rome, een primitief godenbeeld, dat als fetisch
of talisman de bescherming der godin waarborgde. Het zinnebeeld der godin was oorspronkelijk wellicht een heilige, „uit
den hemel gevallen" steen 3), later een steenen of houten
beeld met lans en schild. De Romeinsche dichter Vergilius
verhaalt, dat het Trojaansche palladion, toen het uit den
burgtempel was geroofd en in het Grieksche kamp was neergezet, den wrevel der godin duidelijk toonde door het onheilspellende flikkeren van de oogen, het langs hare leden parelende
zweet en, o wonder, doordat het beeld met lans en schild —
1) Van dezen heiligen olijf waren twaalf stekken geplant op een aan
Athena gewijd terrein ten N. van de stad in de zoogenaamde Akademe(i)a,
zoo genoemd naar een halfgod Akademos. Hier stichtte later de wijsgeer
Platon zijn school, die eveneens den naam Akademe(i)a kreeg. Sindsdien bleef
de naam Pallas Athena (Minerva) verbonden aan alle onderwijsinrichtingen,
die den naam akademie dragen.
2) De grootsche Athena-tempel, die in de middeleeuwen tot een moskee
werd verkoepeld, is in 1687 tengevolge van een kruitontploffing uiteengesprongen en reddeloos verwoest.
3) In de Ilias laat Homeros Athena van den Olympos omlaag vliegen
„evenals" een meteoorsteen.
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een helm wordt niet genoemd — driemaal opsprong 1) van
den grond!
Het flikkeren der oogen brengt men gewoonlijk in verband
met een voorstelling der godin met een uilenkop. Ook Homeros
noemt haar nog „de (uilhoofdige of) uiloogige Athena". De
uil bleef het zinnebeeld dezer godin, en werd met haar het
zinnebeeld der wijsheid. Ook deze uil is een berg-symbool,
daar het uitsluitend de op rotsen en hooge muren huizende
steen-uil is 2). De Akropolis van Athene was om de talrijke,
in zijn spleten huizende uilen zóó vermaard, dat het gezegde
„uilen naar Athene dragen" de beteekenis had van : overbodig
werk doen.
Wijkt Athena in haar wezen als burg-godin af van haar
vader, daarentegen nadert zij hem weder door haar vindingrijkheid en haar openbaringen, die zij intusschen niet in
orakels geeft. Haar dankte men de bruikbaarheid van het
paard voor oorlog en ridderspel. Immers Athena was het
geweest, die den held Bellerophontes, zoon van den Korinthischen „koning" Glaukos, in den droom geleerd had, hoe
hij het door hem begeerde, gevleugelde ros Pegasos door den
teugel kon bedwingen. Ook heette het houten paard voor
Troje een werk van haar. De zeelieden dankten aan Athena
de uitvinding van het zeil, waardoor de schepen, gevleugelde
paarden gelijk, als in galop over de welvende golven jagen.
In Arkadië eerde men Athena als uitvindster van den vierspanswagen. Evenals zij het paard had dienstbaar gemaakt voor
spel en krijg, deed ze het den stier voor den ploeg en het
1) De naam „Pallas" houdt volgens Platon verband met het Gr. werkwoord „pallein" = (doen) springen, waarvan de beteekenissen tevens zijn:
zwaaien, schudden, verschrikken, eigenschappen van den in den bezield gedachten steen huizenden wind. Buitelende en dansende „,a jassen" met hun
symbolische, ook aan Hermes eigen, bergtop-mutsen bootsen deze karaktertrekken nog steeds getrouw na.
2) Het Grieksche woord voor dezen uil, „glauks" voert ons terug naar
de grijs-blauwe kleur der bergen (vgl. blz. 22, n. 2). Daarom mag men
voor „uiloogig" bij Homeros ook vertalen „blauwoogig".
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vervoer van zware lasten. De ossenwagen was in Griekenland
niet lang geleden nog populair.
Ook de krijgsklaroen, de trompet, heette een gave van
Athena, evenals de fluit. Toen n.l. Perseus het Medouza-hoofd
had afgehouwen, zoo vertelde men, had Athena het geweeklaag,
dat uit de slangen rond de hoofden der beide andere Gorgonen
weerklonk, nagebootst op een riet. Maar later bemerkte zij,
hoe het blazen op de fluit haar gezicht ontsierde, en wierp
de fluit toen weg.
Zoo baande Athena den menschen een weg tot een beter
bestaan, tot kunst en wetenschap. Hierin evenaarde zij de
Mouzen. Maar terwijl de Mouzen voornamelijk de kunst der
dichters bevorderden, was Athena de godin der meer praktische
nijverheid. Het gilde der pottebakkers en de arbeiders in de
Ergane. aardewerkfabrieken vereerden haar als Ergane, d.i. de
„werkende". Dit deden ook de Atheensche vrouwen en
meisjes, die zich in dien goeden ouden tijd voornamelijk bezig
hielden met nuttige en fraaie handwerken, n.l. spinnen en
weven. Daarom, zegt men, beschermde Athena ook Penelope,
de vrouw van Odysseus, in wier leven het weefgetouw zulk
een groote rol speelde.
Arachne. Een latere sage (sprookje) verhaalt, hoe Arachne, de dochter
van een Lydischen purperfabrikant, den „kundigen" genaamd,
om haar bedrevenheid zóó beroemd was, dat zelfs de bergnymphen van den Tmolos en van de oevers van de Paktolos
haar arbeid kwamen bewonderen. Dit maakte Arachne zóó
trotsch, dat zij beweerde : zelfs Athena zou het van haar in
het spinnen en weven niet winnen. Maar zie, Athena bezocht
haar, als oude vrouw 1) vermomd, en ried haar aan, wat
bescheidener te zijn tegenover de godin. „Waarom zou ik"
antwoordde Arachne, „laat Athena zelf maar komen, dan
zullen we eens zien, wie het beste weven kan !" — „Welnu!"
1)

Ook in Germaansche sprookjes zijn spinnende vrouwen gewoonlijk oud.
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sprak toen de oude vrouw, „zie hier, ik ben Athena zelf".
En voor de verbaasde oogen van de nymphen en Arachne
stond daar de godin. De wedstrijd begon terstond. Pallas
Athena weefde een kleed, waarin haar strijd met Poseidon
om het bezit van Attika in fraaie kleuren te zien kwam : de
Olympische goden als rechters, daaronder Poseidon met zijn
drietand nog in de rots, waaruit de bron te voorschijn sprong,
en Athena met aigis, helm en schild, en de speer, die uit
de rots den olijfboom deed opschieten. Arachne schilderde
met haar wollen draden den roof van Europa en andere
verhalen, waarin goden • een niet heel waardige rol speelden.
En inderdaad was haar weefsel niet minder schoon dan dat
van de godin. Maar de minachting voor de goden, die uit
de voorstellingen sprak, maakte Athena zóó verwoed, dat zij
Arachne driemaal met de spoel voor het hoofd sloeg. Verbitterd
over dezen smaad, snoerde Arachne zich een touw om den
hals en hing zich op. Waarop Athena haar, meelijdend nu,
ontwarde en haar in leven liet, maar tot een blijvende
herinnering aan haar overmoed haar omtooverde in een spin
(Arachne = Fr. „araignée").
Feesten. Naast de hoogere, meer geestelijke werkzaamheid van
Athena als godin van kunst en wetenschap bleef toch ook de
herinnering aan haar oorspronkelijk aardsche wezen levendig,
behalve in haar naam Tritogene(i)a, die haar op vele plaatsen
als godin der wateren doet kennen, ook in het vruchtbaarheidsOscho% feest der Oschophoriën. Dit, aan een ver sacrum (z. blz. 30)
phorien.
herinnerende oogstfeest viel samen met het binnenhalen van
den wijnoogst. In de processie, die van de stad naar de
haven Phaleron trok, stelden vijftien kinderen Theseus met
de zeven jongens en zeven meisjes voor, die als schatting ten
offer moesten vallen aan den Minotauros op Kreta. De twee
voorop loopende jongens droegen „oschoi", d. i. lange wijnranken. Ook gingen er veertien vrouwen, de moeders der
kinderen, mee in den stoet. Deze droegen spijsoffers en
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vertegenwoordigden daarmee den nieuweren tijd. Nadat men
in de haven een offer had gebracht en er een wedloop had
plaats gehad, keerde men naar de stad terug.
De gelijkenis, die er tusschen dit feest en die voor Demeter
en Dionysos bestaat, toont de verwantschap dezer vruchtbaarheids-godheden duidelijk aan.
Panathe:
Belangrijker dan de Oschophoriën was het feest der
naien.
Panathenaien, d.i. van alle Atheners. Dit feest gold de herdenking van de eenheid van stad en land binnen het staatsverband en was door P(e)isistratos (z. blz. 23 n. i) en zijn zoons
tot een luisterrijk staatsfeest gemaakt, waarin de beteekenis
van de allen vereenigende godin Athena zoo algemeen
mogelijk werd veraanschouwelijkt. Men vierde het in het
midden van Augustus, jaarlijks de zgn. kleine, vierjaarlijks
de groote Panathenaien. Aan muziek en sport waren de
eerste drie feestdagen gewijd, waarbij de prijzen bestonden
uit een krans van olijftakken en een vat heilige olijfolie. Het
glanspunt vormde op den vierden dag, — Athena's geboortedag ! — de groote optocht, waarin de Attische vrouwen aan
het oude godenbeeld in het Erechthe(i)on een nieuwen peplos,
een met kleurige voorstellingen doorweven kleed, brachten.
Het kleed was als zeil uitgespannen op een rijdend schip,
een carrus navalis, 1) dat alle goede gaven voor het volgende
(oogst)jaar heette te bevatten. • In den stoet gingen ruiters
en gewapende lansknechten, meisjes met offergaven, in korven
en kruiken op 't hoofd gedragen, eerwaardige grijsaards en
oude vrouwen met olijftakken. Ook stieren voerde men in
den optocht mede, die daarop ten besluite van de feesten
voor de godin werden geslacht. De grootschheid, waarmee
deze processie op het Parthenon stond afgebeeld, kan men
ondanks vele verminkingen nog bewonderen in het Britsch
1) Vandaar het woord „Carnaval". Iets als een carrus navalis is eigenlijk
ook het „uit Spanje" komende schip van St. Nicolaas, die oorspronkelijk
niets met een „bisschop" gemeen had.

PLAAT VIII.

Athena van de Akropolis.

PLAAT IX.

Gorgo.
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Museum te Londen, waarheen Lord Elgin het grootste gedeelte
in 't begin der 19e eeuw heeft weggevoerd.
Het tweezijdige karakter van Pallas Athena, van de meer
daemonische krijgsgodin en van de meer verheven weldoenster
der menschelijke gemeenschap heeft de beeldhouwer Ph(e)idias
(z. blz. 30) in verschillende beelden belichaamd. De krijgsgodin
stond in het Parthenon, gekleed
in een ten voeten neerhangend
kleed, waarover de aigis met
het Medouzahoofd de borst
bedekte; haar hoofd droeg een
geweldigen helm, waarop als
zinnebeelden van snelheid en
verschrikking: gevleugelde paarden, paardekoppen, uilen, griffioenen en een Sphinx. Terwijl
haar linkerhand de lans hield
en het vervaarlijke schild met
afbeeldingen van Giganten- en
Amazonenstrijd, waar beneden
een slang het hoofd te voorschijn hief, droeg de andere
Fig. 12.
hand een Nike (z. blz. 30). Hals,
armen en schoeisel waren bovendien rijk versierd.
Het tweede beeld, de zgn. Athena Lemnia, de Athena van
Lemnos, droeg geen helm en toonde de godin met ernstige,
bijna manlijke gelaatstrekken, het golvende haar met een band
omwonden, kin en wangen vlakgestreken, de oogen helder
voor zich uit ziende : maagdelijke reinheid met manlijke
beradenheid.
Een derde, bronzen beeld stond tusschen Parthenon en
Erechthe(i)on als zinnebeeld der onafhankelijkheid: de Athena
Promachos, d. i. de „voorvechtster". Den punt van haar lans
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en den top van den helmbos zagen de zeelieden, die om
kaap Sounion kwamen gevaren, in de verte glinsteren op
de Akropolis, het plechtanker, zoo niet het schild zelf van
de Atheensche vrijheid.
Als krijgsgodin verschijnt Athena op tal van vazen, waar
haar oorspronkelijke wezen blijkt b.v. doordat zij geplaatst is
tusschen twee kemphanen (plaat VII).
Minerva. De I t a l is c h e godin Minerva, oorspronkelijk een lokale,
Etruskische godheid, die in de 3 e eeuw v. C. naar Rome
werd overgebracht, vereenzelvigden de Romeinen geheel met
Athena Ergane (zie blz. 38), toen in de 2 e eeuw v. C. Rome
geestelijk den invloed onderging van Griekenland. Op haar
jaarlijksche, vijf dagen durende feest in Maart, de Quinquatrus,
hadden wedstrijden plaats in dichtkunst en welsprekendheid.
Haar tempel gold als een symbool van de eenheid der handwerkslieden.

Apollon (Apollo).
De vereeniging van vader Zeus, Athena en Apollon tot
een drieëenheid (z. blz. 34) was natuurlijk geen toeval: onderlinge vergelijking van den aard en het wezen dezer drie
godheden doet gemakkelijk zien, hoezeer zij in meer dan een
opzicht onderling verwant waren. De veelzijdigheid van hun
afzonderlijke wezens is al een overeenstemming op zich zelf
en wijst op een langen ontwikkelingstijd en dus op heel
oude godheden.
Animisme. Apollon schijnt in zijn oorspronkelijken tijd alleen buiten
Griekenland, in Klein-Azië en op Kreta, vereerd te zijn. In
Klein-Azië noemde men hem Smintheus, d. i. „muis", terwijl
zijn gestalte op Kreta een „dolfijn" was, hetgeen later in
zijn naam Delphinios voortleefde. Maar ook in Griekenland
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herinnerden namen als Karne(i)os, „gehoornde" en Lyke(i)os 1),
„wolvenheer" of „donkere" (1) aan zijn animistisch verleden.
Daemon. Nog bij Homeros is Apollon een doods-daemon, zij het in
menschengedaante. Met zijn pijlen, die intusschen reeds „zacht"
genoemd worden, zendt hij ziekte en dood tot mensch en
dier. Wee hem, dien de toorn van den „nooit falenden
schutter" treft ! Onverwachts voelt hij de felle wonde van de
onheilbrengende schicht. Gelijk een Assyrische koning op jacht
pijl en boog gericht houdt op den voortvluchtigen leeuw,
zoo heeft ook Apollon zijn pijl steeds op de pees, gereed
voor de straf. Daarmee velde hij den reus Tityos, daarmee
de zonen van Niobe. Apollon is het, die in de Ilias den in
Achilleus' wapenrusting strijdenden Patroklos verraderlijk door
een slag bedwelmt en zoo doet sneuvelen 2). Een bij Veji in
Italië teruggevonden Apollon-beeld toont hem als een vreeswekkenden, wrekenden god (plaat XIV, XV).
Homeros noemt hem den „ver-treffenden", „met zijn zilveren 3)
boog". Als hij neerdaalt van den Olympos, rammelen de pijlen
in zijn koker — wie denkt daarbij niet aan donder? — en
verschijnt hij in de gedaante van den donkeren nacht, donker
als de donderwolk zelf.
Aan een donkeren, roofzuchtigen doods-god zeker wel zijn
dieren heilig als raaf, kraai, havik en gier 4). Men offerde
hem menschen en dieren. De lugubere taak van Apollon als
doodsgod vinden wij reeds bij Homeros in handen van Hades.
Naast hem bleef er voor Apollon, evenals voor Zeus en
Athena, alleen nog sporadisch werk voor de onderwereld over.
1) Deze naam wijst bovendien naar Lykië in Klein-Azië, waar Apollon
de landsgod was. Naar Apollon Lyke(i)os werd in Athene een sportterrein
(Gr. „gymnasion") genoemd : Lyke(i)on (= Lyceum).
Als niet-Grieksche god steunt Apollon de Trojanen tegen de Grieken.
Zijn bedwelmende slag is hier die van den bliksem.
3) Goud, zilver en brons, de metalen der bergen, verbeelden gewoonlijk
de onvergankelijkheid. (vgl. blz. 29 n. 2).
4) Bij Homeros verschijnen Apollon en Athena ergens tezamen als gieren.
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Des te grooter werd Apollons beteekenis voor de menschheid op ander gebied. Allereerst als god van de vegetatie
of planten groei.
De „gehoornde" is nu een zegenbrengende weldoener
geworden, dien men daarom ook Aristalos, d. i. „beste"
noemt. 's Winters is de vegetatiegod afwezig; dan is de natuur,
de bloei, dood. Vandaar, dat men den vegetatiegod laat
sterven, zooals Zeus op Kreta (zie blz. 2o), of in de onderwereld vertoeven, zooals Persephone. Apollon was dan bij de
Hyperboreërs, d.i. „over de bergen", in het donkere Noorden 1),
vanwaar Boreas, de Noordenwind, kwam.
Maar in de lente keert Apollon terug in het land, dat hij
liefheeft. Zwanen brengen den jongen god aan land, waar
men hem met vrome zangen begroet. Zwaluw en nachtegaal,
ja zelfs de krekels stemmen in met 't blijde lentefeest. Het eene
offerfeest — menschen offerde men eertijds 2) — volgt in de
zomer en herfst op het andere, en dans begeleidt den zang.
Ook bronnen en dartele beekjes herleven weer. Spattend en
schuimend klateren de watervallen van de bergen omlaag en
vroolijk spelen tusschen de bewegende golven op zee de
dolfijnen. Immers ook zij deelera in Apollons gunst. En roepen
niet de schippers, wanneer zij in nood verkeeren, Apollon
als zeegod aan ?
Herdersgod. Maar meer nog is Apollon voor de herders en hun grazende
kudden schapen en geiten en groot vee een beschermer en
kwaadwerende god. Vaak toeft hij zelf als herder op de
bergen. En waar hij komt, gedijt weide en vee en volgt hem
rijke zegen. Zoo kwam hij eens ook bij den vromen en „gastAdmetos. vrijen koning" van Pherai in Thessalië, Admetos, en weidde
Vegetati e.

1) Andere sagen noemen Lykië het winterverblijf van Apollon. Dit land
schijnt ook „het donkere" geweest te zijn.
2) Een menschenoffer voor den vegetatiegod brachten volgen Caesar
d. B. G. IV, 16 ook de Galliërs.
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voor hem zijn kudden. 1) En zie, zijn land droeg een overvloed
van vruchten, zijn paardenstoeterij glansde van weelde en
het aantal zijner kudden steeg snel. Het fluitspel van den
jongen herder lokte de bergdieren van het Othrysgebergte
uit hun schuilhoeken en deed hen rustig voortgaan naast het
weerlooze kleine vee, gaande al waar de herder liep met zijn
orgelend gepijp of met zijn zoet trillenden lier. En door de
tooverkracht dezer herdersmuziek gesterkt, spande de jonge
koning, wiens naam „de onbedwingbare" (dood) beduidde,
een leeuw en een beer voor den wagen van koning Pelias
en won zoo diens dochter, de schoone Alkestis, als prijs.
Verschillende herdersliederen of balladen verhalen van de
liefde van Apollon voor nymphen of koningsdochters : hij
als herder en zij de herderin.
Verkeer. De bescherming van den hoedenden god strekte zich nog
verder uit dan de kudden. Ook de menschen beschermt hij
op hun weg, op hun reizen te land en ter zee (z. blz. 44).
Bij den uitgang van huis en hof, bij 't uitvaren uit de haven
verleent hij geluk en voorspoed. Het beeld van den god, of
enkel een steenera zuil, plaatste men daarom bij voorhof of
deur en eerde er den god met kransen en offergaven. In
deze hoedanigheid werd Apollon intusschen in de schaduw
gesteld door Hermes.
Delos. Toen Apollon eenmaal een Grieksche god geworden was,
moest hij ook in de Grieksche archipel geboren zijn en in
het groote godengezin zijn plaats hebben. Zoo werd Apollon
een zoon van Zeus en Leto 2) (Latona), ook uit Lykië stammende en waarschijnlijk een doodsgodin en dus een passende
moeder voor een verdelgenden god. De doods-godin Artemis,
die haar boog en pijlen even zeker hanteerde als Apollon,
1) Dezen dienst had Apollon zich zelf opgelegd als straf ter verzoening
van zijn bloedschuld wegens het dooden van den draak Python. De boetedoening eindigde met het aanbreken van het 9e jaar.
2) Zie blz. 26.
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gaf men hem als tweelingzuster. En nu ontstond het volgende
verhaal van hun geboorte:
Het huwelijk van Zeus met Leto was voor Hera niet
verborgen gebleven. Met haar jaloerschen haat achtervolgde
zij de arme Leto en liet haar rust noch duur.. Totdat in 't eind
het rotsachtige Delos, midden tusschen de Kykladen, haar
werd gegund. Daar, onder een palmboom op den hoogen
Kynthos zagen haar tweelingkinderen het levenslicht. Sinds
heette Apollon ook de Kynthiër of de Deliër, welke laatste
naam niet vreemd is voor een verdelgenden god, die ook
Delphinios, dolfijn heet, en in Delphoi een beroemden tempel
heeft, waar een drievoet — de vorm van de Grieksche d is
A — een groote rol speelt (vgl. blz. 12 n. 2).
Delphoi. Juist de dolfijn is het, die den Apollon-dienst op Kreta
met dien in Delphoi verbindt. Als dolfijn toch zou
Apollon de Kretenzische zeevaarders vooruit gezwommen
zijn, om hen te brengen in Kirrha en Delphoi, dat op de
benedenhelling ligt van den besneeuwden Parnassos., Een
oudere naam voor Delphoi was Pytho. Voordat Apollon zijn
intocht hier deed, was er reeds een orakel gevestigd. Dit
werd, zei men, bewaakt door een slang of draak, die naast
den tempel lag en Python heette 1). Hem schoot Apollon
dood en werd zoo heer en meester van orakel en heiligdom.
Zijn overwinning bezongen de Delphische meisjes (d. z. de
Mouzen) in een paian, een zegezang, waarbij de god zelf de
maat sloeg 2) op zijn lier en het lyrische koor begeleidde.
Van Delphoi uit verspreidde zich zijn vereering over geheel
Griekenland.
De Apollon-dienst te Delphoi is onder de leiding van
Apollon
in Grieken, kundige priesters wereldberoemd geworden. Hier eerde men
land.

1) Orakelsteenen met een bewakende slang omwonden, zijn ons van
verschillende plaatsen bekend. Vgl. de verkleinde afbeelding op den omslag
van dit boek.
2) Gr. paio = ik sla (z. blz. 43, n. 2).
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den god vooral in al zijn goede hoedanigheden: als jachten weidegod, beschermer van spel en sport, als den genius, den
bezielenden geest van muziek en geneeskunst, als verkondiger
bovenal van waarheid en wijsheid (profetie).
Sport. Als snelle jager is Apollon een minnaar van alle lichaamsbewegingen, waarbij het lichaam lenigheid en vlugheid toont.
Wedloop en sprong, 1) het boogschieten en werpen met den
steenen schijf (diskos), worstelen en boksen staan onder zijn
bescherming. In worstelperken en op turn-terreinen verscheen
hij als krachtige jongeman, wiens welgevormde leden de
schoonheid van het gezonde lichaam tot een Grieksch ideaal
gemaakt hebben.
Stamt Apollon als jager- en oorlogsgod uit een ver verleden,
niet minder doet hij dat als openbaringsgeest. Hierin staat
hij niet achter bij Zeus en Athena, van wie beiden ook de
droomen komen.
Omphalos. Men bewaarde en vereerde in Delphoi een zgn. navelsteen,
omphalos, die evenals de „navels" op de Grieksche schilden,
den vorm had van een heuveltop. Niet zonder bedoeling
vertelde „men" in Delphoi, dat die omphalos het middelpunt,
het „centrutn" der geheele arde was. 2) In werkelijkheid was
die steen een fetisch (Fig. is 1 en stond hij in nauw verband
met het aloude orakel in die plaats, dat Apollon veroverde.
De kunst geeft Apollon te zien, zittende op den steen
(plaat XX), gelijk hij een ander maal wordt voorgesteld
voortijlende over de wateren op zijn gevleugelden drievoet.
Dergelijke voorstellingen maakten reclame voor het Delphische
1) Het springen van dezen aan Mars verwanten god schuilt wellicht
ook in zijn nog onopgehelderden naam (de „zeer springende": a-pallon ?)
Vgl. blz. 37, n. 1.
2) De voorstelling van een „middelpunt der (als ronde schijf gedachte)
aarde" kenden ook de Japanners, Chineezen, de Babyloniërs, Israëlieten,
Indiërs, Arabieren, Egyptenaren, enz. Een wijdvermaard en nog bestaand
„middelpunt" is het heilige Mekka met zijn heiligen navelsteen. Elders heet
deze steen: de „hoeksteen" of „sluitsteen des heelals".
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orakel. Aan weerskanten van den omphalos stond een gouden
(zie blz. 29, n. 2) adelaar, de vogel van ... Zeus 3 ). Een
waarschijnlijk buiten den tempel geplaatste omphalos was
omgeven met een net van wollen banden, dat schijnt te hebben
gediend om den in den steen huizenden geest te bewaren.

Fig. 13.

Pythia. In historischen tijd was het een meestal oude priesteres,
die, in een lang afhangend kleed boven den heiligen drievoet
gezeten in een soort kelder, uit een aardkloof daaronder
de openbaringen van den god in willooze overgave ontving
1) Deze „zonsop- en ondergang aanduidende", vogels „stempelden" den
steen tot het middelpunt der „aarde". Ook op den „wolfsberg" in Arkadië
(z. blz. 21) flankeerden twee adelaars het altaar van Zeus.

PLAAT X.

Gedeelten van het Parthenonfiies.

PLAAT XI.

DE GRIEKSCHE GODEN.

49

en aan de priesters verkondigde. Zij bleef, ook toen Apollon
het orakel bezat, den naam Pythia dragen. Reinigende baden,
het nuttigen van bladeren van den aan Apollon heiligen,
reinigenden laurier en een dronk water uit een heilige bron
bereidden de priesteres voor elke zitting voor.
Het Delphische orakel, dat met Apollon voor altijd beroemd
werd, oefende door zijn weloverwogen, van groote politieke
kennis en van hooge beschaving getuigende spreuken een
gunstigen invloed op het leven van staten en personen. Men
raadpleegde het orakel voor het stichten van koloniën, het
ondernemen van oorlogen (Kroisos), familie-aangelegenheden
en andere moeilijkheden. Door Apollon kreeg menige zondaar
na boetedoening reiniging van schuld.
Talrijk waren de filialen, de dochterstichtingen, van het
Delphische orakel, die met den naam Pythion in Griekenland
werden gevestigd. Want in het leven der ouden namen
orakels en dioomen, geheimzinnig en onbegrijpelijk als ze
voor leeken zijn, een belangrijke plaats in. Het „woord van
den god" bezat een magische kracht. En de macht van
waarzeggers als Te(i)resias en Kalchas in Griekenland en
van waarzegsters als de Sibyllen in Klein-Azië was dan ook
niet geringer dan eertijds die van den magiër.
Geen tweede plaats ter wereld wellicht is van de vroegste
Apollontempel. tijden af door alle eeuwen heen zoo getuige geweest van
een godsdienstige vereering, die zich van primitieve laagte
allengs verhief tot hooge levenswijsheid, als Delphoi (plaat
XXII). De drie boven elkaar gelegen, door een heiligen
bestraten weg bereikbare terrassen waren tijdens de eeuwen
van Griekenlands bloei bebouwd met allerlei zgn. schatkamers,
die verschillende Grieksche staten en koloniën er ter bewaring
van hun kostbare geschenken hadden doen plaatsen. Op het
middelste terras verhief zich de groote tempel (plaat XVI), aan
den Zuid-Oostkant beschut door statige laurierboomen. In den
tempelingang las men aan den rechterwand de spreuken der
DR. RUTGERS. Propylaien.
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„zeven 1) wijzen", van welke het „Niets te zeer!" en „Ken u
zelven !" het meest bekend zijn. De groote tegenstelling
tusschen deze vruchten van menschelijk denken en den primitieven sprekenden, bezielden steen beteekent een geestesontwikkeling van vele eeuwen.
Dezelfde daemon, geest, god, die de profeten, de waarMuziek en
Dichtkunst. zeggers en droomuitleggers bezielde, deed dit ook de dichters
en zangers. Apollon was dus tevens de god der poëzie en
der muziek. Deze waren in de oudheid één, want de dichters
droegen hun werken voor bij harp, lier of cither ; de minstreel
zong zijn eigen lied. Ook werden de orakels in Delphoi in
(Homerischen) versvorm gegeven.
Op den Olympos legt Apollon zijn boog dikwijls opzij en
tokkelt en zingt dan voor de goden een lied. Hem begeleiden
daarbij met hun heldere stemmen de Mouzen. En zóó schoon
klinkt hun zang, dat Ares den krijg vergeet, dat de bliksem
in Zeus' hand uitdooft en de adelaar, die op zijn scepter zit,
indommelt en zijn vlerken laat hangen. Ja, Zeus zelf sluit dan
voor een oogenblik zijn oogen.
Mousagetes. Mousagetes, „aanvoerder der Mouzen" heet dus Apollon.
En als hij met zijn rei van juffers, elfen, bergnymphen of
hoe men haar noemen wil optreedt, dan scharen zich Artemis
en Aphrodite, dan scharen zich de Horen en Chariten (Gratiën),
ja, dan komen ook Hermes en Ares mee in den kring en
dansen zoo in het paleis op den hoogen Olympos de eeuwig
jonge goden hun rondedans. Zoo stelt het een Homerische
hymne op Apollon ons voor.
Orpheus en Van de „stervelingen", die Apollon zegende met zijn gave
Eurydike.
van zang en muziek, was er wel geen zoo wijdvermaard als
Orpheus. Hij was een zoon van de Mouze Kalliope (z. blz. 54)

1) Het getal 7 was in den Apollodienst heilig. De 7e dag van elke
maand heette zijn geboortedag. Slangen hebben in de poëzie en in de
kunst dikwijls 7 kronkels of bochten.
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en stamde uit Thrakië. Ook hij betooverde door zijn lied
mensch en dier. Maar niet de slang, die op zijn huwelijksdag
zijn bruid een doodelijken beet toebracht. Midden uit haar
geluk daalde Eurydike naar 't sombere doodenrijk. Toen
verstoutte zich de rijkbegaafde zanger zelf in den Hades af
te dalen, om door zijn zang de schimmenkoningin genade
voor zijn echtgenoote af te smeeken en haar te doen herleven
uit den dood. En zóó ontroerde hij Persephone met zijn stem,
die door de smart om zijn verloren bruid geadeld, schooner
klonk dan ooit, dat zij hem toestond, Eurydike weer mee te
nemen, mits hij niet zou trachten haar te zien, voordat ze in
de bovenwereld terug was. Hermes geleidde haar achter den
zanger opwaarts. Helaas, wat hem zijn zang teruggegeven
had, deed zijn onbedachtzaamheid voor goed verloren gaan.
Bijna bovengekomen, overtrad Orpheus in de onstuimigheid
zijner liefde het verbod en zag slechts, hoe zijn vrouw opnieuw
hem werd ontnomen.
Asklepios. De magische kracht, die uit het wezen van Apollon duidelijk
spreekt, blijkt eveneens uit zijn verwantschap met Asklepios
(Aesculapius), die een zoon van Apollon heet en evenals
andere magische halfgoden uit Thessalië stamt. Op het
Peliongebergte door den kentaur 1) Ch(e)iron onderwezen in
de geneeskunst, ging Asklepios in deze kunst zóóver, dat hij
zelfs dooden weer tot leven wekte.
Asklepios is de vergoddelijkte wonderdoener, magiër en
medicijnman. Aan hem ontleenden de geneesheeren in de
oudheid hun kennis van kruiden en ziekten. Zijn heiligdommen
had hij bij geneeskrachtige bronnen en bij herstellingsoorden,
zooals b.v. de badplaats Epidauros in Argolis.
Men beeldde hem af als een ouderen, gebaarden en zwaargelokten man, meer gelijkende op Zeus dan op een zoon van
den jongen god Apollon. Als zinnebeeld van zijn macht over
1)

Zie blz. 8.
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de booze geesten vergezelt hem de slang, gewoonlijk gekronkeld
om zijn, aan tooverkollen en toovenaars herinnerenden staf. 1)
Men offerde den ziekten-werenden god den haan, het dier,
dat door zijn gekraai de booze geesten, schimmen of spoken
verjaagt. Zijn dochter noemde men Hygie(í)a „gezondheid",
welken naam ook Athena wel draagt.
Phoibos. Reeds bij Homeros heet Apollon ook Phoibos, d. i. „stralende".
„Gij, stralende met uw ongeschoren (d. i. lange) haren" zoo
sprak men hem wel toe. In lateren tijd is, waarschijnlijk onder
Babylonischen invloed, evenals andere goden en halfgoden,
ook Apollon opgenomen onder de sterren. Met Herakles vormt
hij het sterrebeeld „de Tweelingen" aan den Zuid-Westelijken
voorjaarshemel. Anderen noemen hen Kastor en Pollux. Beide
paren zijn zoons van Zeus, d. i. „Dios-kouroi" (z. blz. 29).
Tenslotte vereenzelvigde men Apollon met den Zonnegod.
De maan is dan Phoibe, zijn zuster, dezelfde als Artemis.
Pythische Evenals voor Zeus te Olympia, werd ook om de vier —
Spelen. dus na drie — jaren te Delphoi voor Apollon een groot
feest gevierd, dat oorspronkelijk wel met een grootoffer van
honderd runderen zal zijn gepaard gegaan. Het feest droeg
naar de spelen, die voor zoover bekend is, dezelfde waren
als in Olympia, den naam „Pythische Spelen".
Kunst. Apollon herkent men in de beeldhouwkunst aan boog,
laurier 2) en soms een hert, die hem als zinnebeelden vergezellen. In vroege kunst is hij een (gebaarde) man in een lang
kleed, later jong en onbedekt. Cither of lier draagt hij als
jonge, bijna vrouwelijk uitziende langgelokte man in een
ten voeten afhangend gewaad. Welbekend is de Apollo van
't Belvedère, in het Vaticaan te Rome.
1) Asklepios „windt" de slang wel niet „om zijn vinger" of hand, maar
wel om zijn (toover)staf. Om zijn genezende macht heet Apollon ook
Paièon, d. i. die met tooverslag (zie bl. 46 n. 3) geneest.
2) Aan de laurierkransen, die in lateren tijd de overwinnaars bij de Pythische
Spelen tooiden, herinneren nog alle lauwerkransen.
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De R o m e i n e n, die geen god hadden, met wien ze Apollon
geheel konden gelijk stellen, namen hem van de Grieken
over, maar noemden hem Apollo. Zij eerden hem vooral als
genezer en in hun ludi Apollinares sinds 212 v. C. als
beschermer van den vrede en schenker van de overwinning.
Immers: de lauweren voor de overwinnaars zijn de gave van
de laurier (vgl. de Nike bij Zeus en Athene).

Mousai (Musae).
In den tijd, toen er nog koningen heerschten over de
steden en staten in Griekenland, leefde er aan ieder hof een
minstreel of bard, die voor den koning en zijn edelen bij het
feest van maaltijd of van spel zijn bij de luit of lier gezongen
liederen hooren deed. Daarin bezong hij de schitterende
daden van moed en schranderheid, waardoor de helden van
het voorgeslacht onsterfelijken roem verwierven.
Hoe kwamen die zangers aan hun heldenliederen ? Die
werden hun ingegeven door de Mo(n)sa, de geest der bezieling.
Uit dit oude woord ontstond het Grieksche Mousa en het
Latijnsche Musa. Bij den aanhef van hun lied plachten de
barden -- ook Homeros doet het — zich tot de Mouze, als
nymph of godin, te richten met de bede, dat zij hun het
lied zeggen (ingeven) zou, d. w. z. hen inspireeren, bezielen.
En zooals beneden in 't dal de voortijd verheerlijkt werd
in een heldenlied, geschiedde dit ook daarboven aan het hof
van den koning der goden op den Olympos. En wat anders
zou daar wel worden bezongen dan de strijd van Zeus met
de Titanen en de daarop door hem gestichte wereldorde?
En wie anders zou die daden daar wel bezingen, zoo het
niet was Mne-mos-une, d. i. „herinnering", de onsterfelijke
godin, van wie de Mouzen, zei men, afstammen, of wel de
„dochters" zijn?
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Oorspronkelijk kenden ook de zangers en dichters slechts
één Mouze, in wie de geheele scheppingsgave der dichters
belichaamd was. Later noemde men hier drie, daar zeven
namen, totdat het aantal tenslotte negen is gebleven, wien
men als aanvoerder en koorleider Apollon toegevoegde (zie
blz. so). Haar namen zijn : Kle(i)o (Clio), de „roem brengende",
Euterpe, de „verheugende", Thale(i)a (Thalia), de „rijke",
Melpomene, de „zingende", Terpsichore, de reidans-lievende",
Erato, de „liefelijke", Polyhymnia, de „hymnen-rijke", Ourania
(Urania), de „hemelsche" en Kalliope, de „met schoone stem
begaafde", allen eigenschappen der eene, oorspronkelijke Mouze.
Naarmate de dichterlijke, scheppende geest veelzijdiger zich
in kunsten en wetenschappen ontplooide, kregen — in veel
Tateren tijd — de muzen elk haar eigen gebied : Kleio (Clio)
de geschiedenis, Thaleia (Thalia) de komedie, Melpomene de
tragedie, Ourania (Urania) de astronomie, enz.
Als plaatsen, waar de Mouzen het liefste toefden, noemde
Lokale
vereering. men, behalve de hellingen van den Olympos aan den kant
van Pieria, vooral de grasrijke hoogten en dalen van den
Helikon, den wentelberg in Boiotië, en den Parnassos, niet ver
vandaar, met zijn beroemde Kastalia-bron. Op den Helikon
bezaten de Mouzen een heilige „warande" in de nabijheid
van nog andere bronnen.
Berghellingen waren met hun schaduwrijke bronnen nauw
verwant met het oorspronkelijke wezen der Mouzen als berg- en
bron-nymphen en in een ver verleden waren in Griekenland
de Mouzen wellicht wat in de Germaansche mythologie de
elfen zijn (plaat XXIII).
Eenzame oorden, zooals berghoogten, en liefelijke, landelijke plekjes, zooals de begroeide oevers van beken en bronnen,
zochten ook weleer de scheppers van poëzie en muziek; men
zei, dat zulke plaatsen de gunst genoten der Mouzen. Gelukkig
de sterveling, die door de Mouzen wordt uitverkoren ! Hij
betoovert mensch en dier met zijn zang en muziek (Orpheus)
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of wint de onsterfelijkheid door zijn poëzie (Hesiodos, de
herder uit Askra). Maar wee hem of haar, die overmoedig
meende, zich met de Mouzen te kunnen meten I Hem beroofden
zij van zijn gezang en zijn oogen, gelijk zij dit den Thrakischen
zanger Thamyros deden.
Piërieden. De dochters van Piëros, een Makedoonsch vorst, kwamen
naar Thespiai, aan den voet van den Helikon, om met de
Mouzen te wedijveren. Haar nederlaag maakte een einde aan
haar menschenbestaan : zij werden veranderd in eksters.
Aan den dienst der Mouzen herinnerden reeds in de oudheid
tal van monumenten, die de voorbeelden werden voor de aan
de Mouzen en haar kunsten gewijde stichtingen, die ook den
naam bewaren, daar zij musea heeten.
Kunst. Afbeeldingen van de Mouzen, hetzij afzonderlijk, hetzij
groepsgewijs in relief of als beeld sierden de Grieksche en
Romeinsche Apollon-tempels, theaters, musea en bibliotheken.
Van de teruggevondene zijn de meeste navolgingen van
kunstwerken uit Rome.
in Italië. De Rom e i n en kenden behalve de Grieksche algemeene
en afzonderlijke benamingen ook een woord Camenae, waarmede zij voorspellende bronnymphen aanduidden.

Artemis (Diana).
In tegenstelling tot de meeste andere Grieksche goden
heeft de godin Artemis haar oorspronkelijken, gevaarlijken
aard, ondanks de pogingen om dien te verzachten en te
verbeteren, grootendeels behouden: zij is bovenal als de met
pijlen en boog gewapende godin van de jacht bekend. En
toch bezat zij van nature naast ruwe, primitieve instinkten
ook de kiemen voor een hoogere beschaving. Zoo maakt zij
dus in het godengezin op den hoogen Olympos den indruk
van een eenigszins verwaarloosde, in het vrije veld groot
geworden dochter.
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Animisme. Haar vaderland op Griekschen 1) bodem is het bergland

Arkadië. Hier doolde zij als een gevaarlijke berin (Gr. „arktos"),
in Aitolië en Attika als een everzwijn (beer) over de bergen
en bracht overal schrik en ontzetting. Tegelijkertijd wellicht
vloog zij als een kwartel 2) rond op verschillende, Ortygia,
d. i. „kwartelland" genoemde eilanden. In Olympia in Elis
weer vereerde men haar als hinde. Bovendien zijn haar
steeds geit en bok heilig gebleven, zoodat zij even goed als
Apollon de „gehoornde" had kunnen heeten. Ook met leeuwen
en honden beeldde men haar af.
Schrik en ontzetting, dood en verderf beteekende oorDaemon.
spronkelijk de nadering van Artemis,
hetzij zij kwam als donkere brombeer
of als wit-gespitste ever of gehoornd
hert. Evenals andere daemonen of goden
des doods trachtte men ook haar te
verzoenen met menschenoffers. Dit
gebruik overleefde haar diergestalte, zoodat nog ten tijde van den tocht tegen
Fig. 14.
Troje de priester Kalchas, toen storm de
Grieksche vloot in Aulis vasthield, gebood den toorn der
godin Artemis te verzoenen door het offeren van Iphigene(i)a,
de dochter van koning Agamemnon. Want met wind en storm
was Artemis wèl vertrouwd 1 Zij immers was het, die in het
holste van den nacht te paard en omstuwd door een stoet
van nymphen voortjoeg over berg en bosch, over weide en
wateren : een wilde jacht. (Vgl. Fig. i 5).
Jachtgodin. Door haar hoedanigheid als jachtgodin zag men in Artemis
naast de grimmigheid van haar aard tevens goedaardigheid.
Immers bij de jacht beteekent de dood van het gejaagde
wild den buit voor den jager. Ofschoon dus Artemis als
1) Evenals Ares en Dionysos stamt Artemis uit Thrakië.
2) Wellicht dankte ook de kwartel (Gr. „ortyx") haar naam aan haar
berg-grauwe kleur (?).
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jageres gewapend blijft met pijlen en boog, waarmee zij ook
voor menschen doodelijk kan zijn, beschermt zij, d. w. z. voedt
zij het wild voor de jagers, om hen later op de jacht te
helpen aan rijken buit. Met haar boog of jachtspies en in
haar kortgerokt kleed snelt zij naast den koenen jager mede
over heg en steg, door ravijn en stroom. En te midden van
haar trouwe gezellinnen is zij de langste, de slankste en

Fig. 15.

schoonste. Om haar gunst te winnen voor de volgende jacht,
later uit dankbaarheid voor haar hulp, offerde men een deel
van den jachtbuit aan de godin. Daarbij verscheen zij
dan zelf, zei men, op een wagen, bespannen met de haar
heilige herten.
Vegetatie. Aldus een voedende godin geworden, die voor de dieren
van het woud plant en vrucht doet groeien en die in de
heldere beek hun een dronk en bad bereidt, werd Artemis
waardig bevonden, om b.v. in Arkadië de echtgenoote te
worden van Zeus. Hun zoon was Arkas, de stamvader der
Arkadiërs. Evenzoo was zij de aardmoeder in Ephesos op de
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kust van Klein-Azië. Daar was zij een godin der vruchtbaarheid,
Aphrodite gelijk, wier beeld, gekroond met de burchtkroon,
het zinnebeeld der aarde, prijkte in een met Oostersche
weelde versierden tempel.
Buwelijkso Maar ook in Griekenland werd Artemis als liefdegodin
godin. geëerd en de schenkster genoemd van den huwelijkszegen.
Niet zoozeer door de gehuwde vrouwen, voor wie Hera als
beschermster gold (z. blz. 32), als wel vooral door de jonge
meisjes en aanstaande moeders, voor wie zij de godin van
bruiloft en geboorte was.
Zeevaart Een godin, die de jagers met buit, de moeders met
en
Handel. kinderen zegent, is een godin van gewin, van voorspoed en
winst. Zoo was Artemis dus ook de beschermster der vischvangst. Op Kreta noemde men haar behalve Britomartis, d. i.
„zoete jonkvrouw" ook Diktynna, d. i. „heerscheres over het
net." 1) Wellicht werden haar ook daar menschenoffers gebracht.
Men vertelde er, dat „koning" Minos haar, de schoone
jonkvrouw, begeerd had tot vrouw, maar dat zij hem was
ontvlucht en zich van een rots in zee had gestort. In Elis,
aan de monding van de Alpheios, zou haar die stroomgod
hebben achtervolgd en ook hier zou zij in zee zijn gevlucht.
Op Sicilië was zij later weer opgedoken als de bronnymph
Arethousa. Want ook Artemis was een godin der wateren.
Op zee beveiligde zij de schippers, die er voeren als kapers,
jagende naar buit, of als kooplieden in dienst van den handel.
Zij evenaart daarmee Apollon als godin van het verkeer,
terwijl zij evenzeer als Athene stad en staat in den uitersten
nood beschermt.
In haar vereeniging met Leto en Apollon op Delos (zie
Delos.
blz. 45) is Artemis de liefhebbende dochter en zuster (plaat

1) Het net schijnt een oud zinnebeeld te zijn van den vangenden dood.
Zoo wellicht moet men de verklaring zoeken van den „Netberg" op Kreta
(z. blz. 19) en het net om den omphalos te Delphoi (z. blz. 48).
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XXIV). Evenals Apollon blijft zij daar ongehuwd. Merkwaardig
is wel de tegenstelling, die het wezen van broeder en zuster
hier door hoogere beschavingsinvloeden gekregen heeft en
die ons de vermenging van oude en nieuwe opvattingen
duidelijk voor oogen stelt; met hun pijlen zijn zij doodende
wezens gebleven, maar zij gebruiken ze nu, om de eer en
waardigheid hunner geliefde moeder te wreken : zij veroorzaken
den dood dus uit liefde ! Zoo werden oorspronkelijk schadelijke en daarom vreeswekkende daemonen de handhavers en
wrekers van zedelijke idealen.
Niobe. Treffend zien we dit in het verhaal van Niobe. Zij was een
dochter van den Lydischen koning Tantalos en Dione, een
der Hyaden 1), die heerschten op het Sipylos-gebergte. Als
gemalin van den Thebaanschen vorst Amphion had zij den
trotschen aard van haar vader. En juist deze hoogmoed werd
haar ongeluk (vgl. blz. 23).
Haar huwelijk had haar gezegend met een twaalf-tal (vgl.
blz. 12, n. 2) kinderen : zes meisjes en zes jongens en als
koningin en moeder van dit reeds grootgeworden kroost had
Niobe alle reden om zich gelukkig te gevoelen. Ook had
haar het lot van Arachne tot bescheidenheid kunnen manen.
Maar neen 1 Op een feestdag voor Leto en haar tweelingen,
toen de Thebaansche vrouwen, met laurierkransen om het
haar wierook brandden op de altaren, schreed de trotsche
koningin met groot gevolg in Lydische gewaden door de
stad, in haar schoonheid een godin gelijk. „Welke waanzin"
riep zij toornig de Thebaansche vrouwen toe, „welke razernij
doet u wèl aan ongeziene goden offeren, maar hen, die gij
ziet verwaarloozen ? Waarom brandt gij geen offers voor mij ?
Ben ik niet een dochter van Tantalos, is niet de geweldige

1) De Hyaden zijn een sterrenbeeld van 1 heldere en 4 kleinere sterren,
dat men als zeug (Gr. „hus") met biggen „de varkentjes" noemde, maar
dat ook als regen gesternte opgevat werd (Gr. „huein" regenen).
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Atlas mijn grootvader? Mij eert het volk van Lydië en van
Thebe, mij behoort koninklijke rijkdom en bovendien ben ik
de moeder van zes zoons en evenveel dochters! Wat is dat
niet, vergeleken bij Leto, die er net twee bezit !" En nu
herinnerde zij smalend er aan, hoe Leto eens was opgejaagd
door Hera (z. blz. 46) en haar nergens in hemel of op aarde
rust gegund was, totdat het armzalige, rotsige Delos de wieg
geworden was voor haar eerste en laatste kroost, een zesde
deel van het hare. Zelfs al zou zij van haar kinderen er
moeten verliezen, meer dan Leto behield zij er dan toch
zeker nog!
Deze overmoedige taal hoorde natuurlijk de godin, eens
de vriendin van Niobe. En . op den hoogen Kynthos klaagde
zij haar kinderen haar leed .. .
In het vlakke veld buiten de stad Thebe oefenden zich
de zonen van Niobe in paardrijden, worstelen en andere
sport. Plotseling klinkt een hartschrijnende kreet. Door een
pijl midden in de borst getroffen stort de oudste van zijn
paard. En te midden van de verwarring van hen die toesnellen
klinkt opnieuw een gil: een tweede zoon van den koning
zijgt doodelijk gewond ter aarde. En weer een en nog een,
tot zij alle zes ontzield ter neer liggen, getroffen door een
ongezien schutter, wiens schot nimmer mist.
De noodlottige mare bereikt de koningin. Verstomd, maar
tegelijk verontwaardigd, dat de goden zooiets konden doen —
ook Amphion was haar ontvallen, door smart overmand —,
klaagde de ongelukkige Niobe luide haar leed. Maar daarop
riep ze honende uit: „Voed u, wreede Leto, verlustig u maar
met mijn smart, toch heb ik nog meer over dan gij". Daar
dreunde het plotseling zwaar door de lucht, zoodat allen
verschrikt opzagen. Niet zoo Niobe. Voor de doodsbedden
van haar broeders stonden in rouwgewaad hare zes dochters.
Doch zie, daar verbleekt er eene en valt stervende neer. Een
tweede, die toesnelt, treft hetzelfde lot. De derde, de vierde,
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tot de laatste een toevlucht bij haar moeder zoekt. Die bedekt
haar met haar kleed en smeekt de wrekende godin genade
voor haar en haar kind. En wanneer ook haar laatste kind
haar ontnomen is, stolt haar het bloed in de aderen, verstijven
haar ledematen en staat daar tenslotte Niobe roerloos, koud,
verstard tot een steenklomp. Maar de tranen, die zij als
koningin eens schreide, stroomen ook nu nog van haar neer,
daarginds, waar zij kind eens was, op den hoogen Sipylos
in 't verre Lydië.
Hekace. Zooals Apollon nauw verwant is aan Asklepios, hoewel die
een afzonderlijke god schijnt, zoo vinden wij naast Artemis
een godin, die haar in macht zelfs schijnt te overtreffen. Deze
godin is Hekate d.i. „de van verre treffende" 1), oorspronkelijk
een booze geest, evenals Artemis zelve. Hekate is het, die
's nachts de spookgestalten tot de menschen zendt, om hen
te verschrikken en met den dood te bedreigen, of die zelve,
omstuwd door huilende honden en door een schare ,van
schimmen der dooden en andere vreeselijke wezens, uit de
aarde te voorschijn komt en rondwaart overal waar het eenzaam is en waar de stilte van het nachtelijk uur als het ware
wacht op haar komst. Want vooral voor de ouden, de kinderen der menschheid, beteekende de eenzaamheid onveiligheid en de duisternis angst. Het gevaarlijkst dus wel was het
's nachts op die kruispunten, waar drie wegen samenkwamen,
omdat daar de onzekerheid omtrent den juisten weg de angst
vergrootte. Het scheidingsuur van dag en nacht, „klokslag
twaalf", wanneer het geruststellende licht het verst verwijderd
is en de donkerte, voor alle geesten der duisternis het veiligste,
was voor den door angst geplaagden mensch het oogenblik,
waarin hij zijn hulpbehoevende kleinheid het smartelijkst
gevoelde.
Trioditis (Trivia) d. i. „de driewegige" heette daarom
1)

Deze eigenschap heeft bij Homeros ook Apollon.
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Hekate ook. Als de heerscheres over alle verschrikkingen van
den dood was zij het, met wier hulp men al die spoken en
schimmen moest bezweren en onschadelijk maken. En omdat
de booze geesten moesten worden bezworen daar, waar hun
macht het gevaarlijkste was, werd Hekate als Trioditis of
Trivia vooral de godin voor de toovenaars. Van haar leerden,
zei men, toovenaressen als Kirke en
Mede(i)a hun „zwarte" kunst; als zij
tenminste niet zelve doods- en toovergodinnen waren. In naam van Hekate
riepen zij wolken en winden te voorschijn of verdreven die, onder aanroeping van haar machtigen naam
zweepten zij de zee op of stremden
de stroomen in hun vaart ; rots en
berg bewoog op haar bevel, ja ook
Fig. 16.
de maan gehoorzaamde aan haar wil.
Maangodin. En daar bestond zeer gegronde reden voor. Want met de
maan was Hekate, en wellicht evenzoo Mede(i)a, nauw verwant.
Dat lijk-bleeke gezicht in den donkeren nacht, dat door zijn
veranderlijkheid en doordat het tusschen de voortschuivende
wolken schijnt heen te gluren, den in zooveel vrees levenden
primitieven menschen een vijandige, doodelijke daemon moet
hebben toegeschenen, was nog in lateren tijd een voorwerp
van heilige en eerbiedige vereering. Vooral gold die de volle
maan, die met springvloed en verwoesting gepaard kan gaan.
De drie fazen der maan keerden in de lichamelijke afbeelding
van Hekate terug.
Kunst. Van Artemis bestonden in de oudheid nog oude, primitieve
voorstellingen. Op Grieksche vazen komt zij het meest voor
in gezelschap van dieren. Uit de 4e eeuw v. C. dateert de
bekende Artemis van Versailles, waarschijnlijk een copie van
een werk van Praxiteles (± 400 v. C.), een pendant van de
Apollo van 't Belvedère.
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Hekate beeldde men oorspronkelijk met één, later met drie
gestalten als Trivia af, met fakkels in de handen. Wellicht
het oudste driestaltige beeld stond op de Akropolis van
Athene, dragende vier fakkels, een schaal en een kan.
Diana. De Italische godin Diana vereenzelvigden de Romeinen
later met de Grieksche Artemis. Zij was bij Aricia in Latium
een geboortegodin voor vrouwen en werd vereerd in een
grot, die zich in een heilig bosch bevond vlak bij een meer,
waar men haar bloedige menschenoffers bracht. Later is zij
jacht- en geboortegodin en de maan, waarvoor de Romeinen
de namen Luna, Trivia en Diana bezigden.

Ares.
In dezen met bloed bevlekten, menschen verdelgenden en
steden verwoestender zoon van Zeus en Hera was de dolle
razernij van den niets ontzienden oorlog belichaamd.
bij
Homeros toont hem ons als een ongebreidelden reus met
lomeros.
flikkerenden bronzen helm, die zijn geweldige lansen in
onstuimige vaart doet snorren over het slagveld, wanneer hij
met andere goden en godinnen zich mengt in den strijd om
Troje. De „onverzadelijke", bloeddorstige geweldenaar vindt
er intusschen zijn meerdere in de kloek beradende godin
Athena, die in het gevecht de Grieken helpt. In vreeselijke
woede slingert Ares zijn speer en treft de aigis der godin.
Vergeefs. Wel wijkt verschrikt zij terug, maar een geweldig
rotsblok heffende van den grond slingert zij dit den god
met zoo'n kracht tegen zijn nek, dat hij bezwijmd, luid
rinkelend in zijn wapentuig ter aarde smakt en in zijn volle
lengte zeven morgen lands bedekt. Snel ijlt van dichtbij
Aphrodite toe, om hem te onttrekken aan het gewoel der
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strijdende scharen; maar haar treft Athena tegen de borst en
doet haar nederzijgen naast den gevallen god. Over beiden
triomfeert zij dan met smadelijke hoon. Een ander maal, als
de krijgshaftige Griek Diomedes, die Athena, voor Ares
verborgen meevoert op zijn strijdkar, den god tegenrent, doet
de godin den speer van Ares langs het doel heenvliegen;
waarop Diomedes met zekeren, welberaden stoot zijn lans in
Ares' weeke zijde priemt. Een vreeselijke schreeuw springt
los uit Ares' keel, „alsof wel negen, ja tienduizend krijgers
samentroffen". Luid loeiende, een orkaan gelik, voert plotseling een donkere wolk den gewonden god ten hemel. Daar
op den hoogen Olympos klinkt het bescheid van vader Zeus,
bij wien hij zich beklaagt : „Houd op met je gekerm; van al
de goden op den Olympos ben jij me het meest gehaat, jij
ruziezoeker, haat- en tweedrachtstoker".
Verwant=
Eene was er, voor wie het steenklomp-harde hart van
schap.
Ares week werd als was en die den rusteloozen krijger vervulde met vredelievende gedachten. Dit vermocht Aphrodite,
de godin, die schoonheid en liefde beide is. Deze bracht
evenwicht in den anders zoo ruwen aard van dezen god.
Hun dochter heette Harmonia, d.i. „eendracht". Ook wel
noemde men Eros, „liefde", en Anteros, „wederliefde" hun
kroost.
Zoo matigde in Thebe een latere beschaving het al te
barbaarsche karakter van den Thrakischen god uit den voortijd.
Hier was Ares nog een onderaardsche godheid, maar die
behalve ondergang ook zegen bracht. Den draak, dien Thebe's
,,stichter" Kadmos bij de Ares-bron versloeg, toen hij de stad
er stichtte (vgl. blz. 46), noemde men Ares' zoon.
Te Athene zag men in Ares een wreker van bloedschuld.
Areopagos. Op den „heuvel van Ares", den Areopagos, stond een
tempel van Ares en de Erinyën, de wreeksters van moord.
Daar zetelde ook de Bloedraad der Atheners, door Ares eens,
zoo zeide men, gevestigd op de plaats, waar hij zelf door de

PLAAT XIV.

Apollon uit Veji (voorzijde).

PLAAT XV

Apollon uit Veji (achterzijde).
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goden berecht was na een moord, dien hij begaan had op
een der zonen van Poseidon.
Als krijgsgod genoot Ares bovenal vereering in het oorloglievende Sparta.
De bloeddorstige wolf en hond en de vechtlustige haan
waren Ares heilig.
Kunst. De Grieken schijnen Ares minder vaak afgebeeld te hebben
dan ze het de andere goden deden. We vinden Ares voorgesteld als een krachtig gebouwden jongen man met forschen
nek, kort gekruld haar, ongekleed, maar gehelmd. Beroemd
is de Ares uit de villa Ludovisi, in Rome bewaard, een
naakte mannenfiguur in rustig peinzende houding zittende
naast zijn schild. Aan zijn voeten speelt de kleine Eros.

Aphrodite (Venus).
Lentewind. Wanneer in de lente zich bosch en beemd belooverde met

weelderig groen, en myrte en roos en alle andere bloemen
de zoele lucht doorademden met zoete geuren, wanneer heel
de natuur een weer verjongde levenslust doortrilde en hemel
en aarde, Zeus en Hera, hun huwelijksfeest herdachten, dan
vierden en eerden de Grieken de godin, wier gaven schoonheid en liefde heetten : Aphrodite.
Op tal van eilanden, maar bovenal op het planten- en
bloemenrijke Kypros en op Kythera, in Knidos en in vele
andere havenplaatsen liepen vrouwen en mannen uit, om de
godin, die men „uit het schuim der zee geboren" waande,
bij haar landing te begroeten en onder vreugdezangen te
geleiden naar een aan haar gewijden tempel of tuin. Want
Aphrodite was beide : een godin van aardsche vruchtbaarheid
en een zeegodin, die winden en golven beheerscht en de
zeevaarders beschermt (vgl. Artemis).
DR, ROTGERS,
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5

PROPYLAIEN .

66

Geboorte. Om haar macht over de wisselvalligheden der groote zee
aanschouwelijk te maken, liet een Grieksche kunstenaar Aphrodite bij haar geboorte te midden van de golven begroeten
door een koor van zeegoden en -godinnen en allerlei dieren
der zee. Op Kythera wist men te vertellen, hoe de godin na
haar geboorte, gedragen door een mosselschelp, in glanzende
schoonheid er was geland ; elders, hoe zij met heur door het
water kleurig glinsterende haren op den adem van den zoelen
westenwind over de golven voortgedragen werd naar het
land, waar haar de drie Horen ontvingen, de drie Chariten
haar kleedden en zij te zamen haar in feestelijken stoet
geleidden tot de onsterfelijke goden. Die erkenden, bekoord
door haar schoonheid en jeugd, de met viooltjes bekranste
jonkvrouw als een der hunnen.
Naast dit geboorteverhaal kende men in Griekenland nog
algemeen de mythe, die Aphrodite een plaats gaf onder de
Olympische goden als dochter van Zeus en Dione in Dodona
(z. blz. 22).
Godin der Naarmate zich het menschelijk denken van een beschouwing
Liefde.
der omringende natuur keerde tot een bespiegeling van het
menschelijke innerlijke leven, ontwikkelde zich het wezen ook
van Aphrodite en werd zij van lentebode en bloemenkoningin
de machtige godin der liefde, wier rijk lag evenzeer op het
land als in de zee en aan wier macht zelfs de groote
heerschers op den Olympos en in den Hades — maar niet
Athena, Artemis en Hestia — onderworpen zijn. De „gulden" 1)
Aphrodite, zeggen de dichters, is de liefelijkste en schoonste der
godinnen, die eeuwige jeugd en onvergankelijke bekoorlijkheid
bezit; het geluk, dat uit haar stralende oogen glanst, betoovert
even snel als de stille glimlach van haar rozenrooden mond.
Haar gouden 1) tooi glanst helderder dan 't licht der maan en
haar gewaad en goud-omkranste 1) haren geuren van ambrozijn.
1)

Vgl. blz. 29 n. 2.
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Om jeugd, kracht en schoonheid smeeken tot haar de jonge
meisjes en vrouwen en in het huwelijk danken zij haar
naast Hera (z. blz. 32) voor trouwe liefde en huiselijken
vrede en naast Artemis (z. blz. 58) voor den zegen van het
moederschap.
Gelijk Aphrodite verwantschap toont met Hera en Artemi s
Verwante
schap. schijnt haar wezen oorspronkelijk ook verwant te zijn geweest
aan Pallas Athena als doodbrengende krijgsgodin. In Boiotië,
in Sparta op Kythera en elders kende men oudtijds een
gewapende Aphrodite. Geen wonder dus, dat men haar Ares
terzijde stelde als gemalin (z. blz. 64). Evenals andere krijgsgoden mengt zij zich bij Homeros in den strijd om Troje,
waar zij de Trojanen beschermt.
Ofschoon Aphrodite haar kwaden aard vroeg schijnt te
hebben afgelegd, zijn er toch enkele sporen, die doen vermoeden, dat zij, evenals Artemis en haar nymphen en evenals
de Erinyën, eertijds rondwaarde op de hooge berghellingen.
Op Kypros, in Knidos, op het voorgebergte Eryx op Sicilië
en op vele andere plaatsen vereerde men haar ook als berggodin 1). Hoe men echter deze godin vooral goedaardig en
zegenend zag, toont de sage van haar altaar op het Eryxgebergte, waar zij eiken nacht en in den vroegen ochtendstond met dauw en versch gras alle bloedsporen der vele op
dit altaar gebrachte brandoffers uitwischte.
Zelf is Aphrodite een (harten) veroverende godin gebleven,
maar men stelde zich haar op den duur ongewapend voor.
Toch bleven er wapens in haar omgeving; immers haar zoon,
den kleinen Eros (z. bl. 64) wapende men met pijl en boog.
Zijn pijlen wonden feller dan de doornen der rozen!

i) In zijn Atlantide heeft Pierre Benoit de eenheid van een doodende
en minnende berggodin gehandhaafd in de „schoone" Antinea (= tegen
het terugkeeren). Ook in deze moderne mythe is het wapen van den dood
een hamer. (vgl. blz. 3).
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Zinne•
beelden.

Heilig waren Aphrodite van de planten de onvergankelijke
myrte, die ook nu noggvele bruiden
tooit, de geurende, weelderig bloeiende, maar doornige roos, de vruchtbare, duurzame granaatappel, de
perzik, enz. ; van de dieren de musch,
de duif, de ram, de bok, de haas,
alle bekend om hun verliefden aard.
Ook de maan gold voor een symbool van vruchtbaarheid.
In allerlei mythen vinden wij de
verschillende karaktertrekken van
Aphrodite's wezen terug.
Aan haar verleden als vruchtbaarheids-daemon en als jageres 1) herinnert de sage van haar liefde voor
Adonis. den Assyrischen koningszoon Adonis,
oorspronkelijk eveneens een vruchtbaarheids-daemon. Sinds de godin,
die men zich het beste als bergnymph voorstelt, voor dezen jongen
held in liefde was ontgloeid, zag
Kypros haar noch Knidos, maar
zwierf zij met hem over berg en
door ravijn, waar hij op wild, ja zelfs,
ofschoon zij het hem ontried, op
everzwijn en leeuwen jaagde. Eens
op een dag alleen op jacht, wordt
hij door een ever gewond. Sommigen
zeggen, Ares zond het dier op zijn
1) Als jageres verschijnt Aphrodite,
(Venus) aan haar zoon Aeneas in het heldendicht van den Romeinschen hofdichter
Vergilius, waarin deze held de hoofdpersoon is

Fig. 17.
(z. blz. 69).
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weg uit ijverzucht; anderen verhalen, hoe Persephone, die
zelf den held beminde, hem in haar rijk begeerde. Diep bedroefd zoekt Aphrodite de plaats, waar Adonis is gevallen
en wondt zich daarbij aan een struik. Uit het bloed van zijn
wond groeide de anemoon, uit het hare de roos. Op Zeus'
bevel vertoefde voortaan Adonis de eene helft van het jaar
bij Persephone, de andere op aarde. Hierin bewaart deze sage
nog het oorspronkelijk onderaardsche karakter beider godheden.
Adonisfeesten, waarbij men den eenen dag onder droef
geklaag de verdwijning van Adonis herdacht, om op den
lateren zijn wedergeboorte en hereeniging met Aphrodite te
vieren en waarbij men versierde beeltenissen van beiden
ronddroeg met bloemen, vruchten en uit koek gebakken
dieren, bleven in Klein-Azië en Griekenland langen tijd voortbestaan. Zoo stelde men het afsterven van den zomer en de
komst der lente zinnebeeldig voor.
Aeneas.
Herderin en dus ook beschermster wordt Aphrodite in het
verhaal, waarin zij de geliefde is van den Trojaan Anchises
d. i. „beangstiger", die in de bergweiden van het Ida-gebergte
zijn kudden weidde. Hun zoon was Aine(í)as, (Aeneas) d. i. de
„jager"(?) die, naar de sage vertelde, na de verwoesting van Troje
onder de hoede en bescherming van zijn goddelijke moeder
naar Italië kwam. Aeneas' zoon, Bilus d. i. de „gaande" (?)
genaamd, werd de stamvader van het geslacht, waartoe Julius
Caesar en Augustus zich rekenden.
Paris.
Ook Paris, de zoon van den Trojaanschen koning Priamos,
de jonge herder en vrouwenheld, die bij luitspel en dans
veler harten won, heette een gunsteling van Aphrodite. Had
hij niet de godin der liefde de eerepalm toegekend boven de
wijsheid van Athena en boven de wereldheerschappij, die
Hera hem beloofde ? (plaat XXXI) Als dank daarvoor schonk
zij hem haar evenbeeld in menschen-gedaante, nl. de vrouw
van den Spartaanschen koning Menelaos, Helena tot bruid.
Zij werd de aanleiding tot den Trojaanschen oorlog.
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Hoe groot de macht der godin wel was, toont een verhaal
bij den Romeinschen dichter Ovidius. De Kyprische beeldhouwer Pygmalion bleef uit schroom voor het schoone
geslacht ongehuwd. Eens had hij een sneeuwblank ivoren
vrouwenbeeld vervaardigd van zoo volmaakte schoonheid, dat
hij het lief kreeg, alsof het werkelijk een vrouw was. En
wanneer op den feestdag der godin hij na het brengen van
zijn offer schuchter bidt : „Gij goden, zoo gij alles geven kunt,
laat dan mijn vrouw zijn net zooals het ivoren beeld", zie,
daar flikkert driemaal de vlam van het altaar helder op.
Thuisgekomen gaat hij voor zijn kunstwerk staan. En wederom
glijden van bewondering zijn handen over armen en schouder.
En het is hem, of het ivoor door de aanraking zijner vingers
warmer wordt en week. Verrast tast hij opnieuw naar 't
beeld en nu, o wonderlijke vreugde, voelt hij een klopslag
als van bloed : het beeld leeft en beweegt ! De toovermacht
der godin had zijn wensch in vervulling doen gaan.
Zoo komen door kunst schoonheid, liefde en betoovering
te zamen. Ook een toovergodin, maar tevens schadend is
Aphrodite in een ander verhaal.
Daphnis.
De Siciliaansche jonge herder Daphnis — „daphne" heet in
in 't Grieksch de laurier, de boom van Apollon -- was de zoon
van een god en een nymph. Zijn moeder had hem in een
laurierboschje te vondeling gelegd en daar hadden herders
hem gevonden. Zoo groeide hij bij hen op en werd hij ook
zelf een herder. Geen blies er zoo schoone wijsjes als hij en
geen dichtte daarbij zulke heerlijke liederen. Maar de macht
der liefde weerstond hij. Hij versmaadde het meisje, dat de
godin met liefde voor hem velvulde en pochte, dat de listen
van Aphrodite en Eros hem niet vermochten te vangen.
Maar overmoed wreken de goden. Vertoornd doet de godin
zijn liefde ontbranden voor een meisje, dat hij eens slechts
heeft gezien en niet bereiken kan, hoezeer hij het begeert.
Met hardnekkigen trots houdt hij zijn ijdel verlangen ver-
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borgen, totdat hij eraan sterft. En wanneer dan zijn geheim
over zijn stervende lippen zal komen, verandert de godin
hem in een altijd murmelende bron.
De R o m e i n s c he godin Venus gelijkt in de laatste eeuwen
voor Chr. geheel op Aphrodite. Haar naam is verwant met
„wenschen", „winnen" en „wind". Op verschillende plaatsen
onder verschillende namen vereerd, bekrachtigde en handhaafde zij gesloten verdragen en bondgenootschappen en was
dus een vredesgodin, gelijk Athena. Naar deze godin ook
wijst de oude dienst eener Venus Libitína, die een doodsgodin
was en onder wier bescherming de begraafplaatsen (vgl.
't Duitsche „Friedhof ') stonden. Caesar en Augustus huldigden
Venus als de moeder van Aeneas en stammoeder der Juliërs
(z. blz. 69).
Een Aphrodite is, evenals van Pygmalion, het geliefkoosde
onderwerp van Grieksche en latere kunstenaars geweest. Een
zeer beroemd beeld was in de oudheid de Knidische Aphrodite
van Praxiteles, uit de 4e eeuw v. C., waarvan bewaarde
copieën na zooveel eeuwen nog de verheven schoonheid te
genieten geven. Meer bekend dan volmaakt is de in 1820 op
het eiland Melos (nu Milo) gevonden z:g.n. Venus van Milo
uit den tijd na Alexander den Grooten, die de godin met
ontbloot bovenlijf weergeeft ; te zien in het Louvre te Parijs.
Van een minder verheven aard is de z.g.n. Mediceische Venus
te Florence. 1)

Eros (Amor).
Liefde een In Boiotië vereerde men een ouden vruchtbaarheids-daemon
steen..
Eros, wiens beeld een ruwe steen was, blijkbaar uit den tijd

der fetisch-vereering. Volgens Hesiodos (z. blz.

To)

is Eros

1) Op een oorspronkelijken fetisch-dienst van Aphrodite wijst een voorstelling dezer berggodin als een kegelvormige ruil (Lat. „meta") op Kyprische
munten en beschreven door den Romeinschen geschiedschrijver Tacitus
(Hist. II, 3).
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een der oudste goden, uit den tijd van het ontstaan der wereld.
Anderen noemen hem nu eens zoon van Ouranos (Uranus), dan
weer van Kronos, ja zelfs zou hij geen ouders hebben gehad!
Bij lateren is Eros een jeugdige god der menschelijke liefde,
wiens ouders zijn Aphrodite en Ares. Hij is de bemiddelaar
tusschen de menschen en zijn moeder, gelijk Hermes bij Zeus
(z. blz. 8i). Gewapend met pijl en boog ontziet de drieste
godenknaap menschen noch goden. Zijn pijlen dragen het
gif der verblindende liefde, die het hoogste geluk of de diepste
smart met zich brengt.
Latere Grieksche en Romeinsche kunstenaars geven Eros
een gevolg van kleine, gevleugelde broeders, Eroten of Amoretten genaamd, die ook wel voorkomen bij Aphrodite of
Dionysos, spelende met wilde dieren of dansende en zingende.
De deugnieten kapen Zeus zijn bliksem af, Apollon zijn
boog, Ares zijn helm en schild en Herakles zijn knots.
Amor en
Het grillige spel, dat Eros (Amor) speelt met de menschePsyche.
lijke ziel, veraanschouwelijkte men door afbeeldingen van
Eros met Psyche, d. i. „ziel", 1) een meisje met vlindervleugels
of geheel een vlinder.
Aan den Romeinsêhen schrijver Aftulejus (2e eeuw na Chr.)
danken wij het bekende sprookje van Amor en Psyche.
Er leefde eens een koningspaar met drie wonderschoone
prinsessen. De jongste der drie heette Psyche. Die was zoo
mooi en lieftallig, dat wijd en zijd men haar als Venus aanbad,
terwijl de altaren van die godin zelve geen offergaven of
wierook meer ontvingen. Dit ontstemde de godin. Zij gebood
daarom Amor haar te wreken.
Toen nu de beide zusters van Psyche in het huwelijk
getreden waren, raadpleegde de koning voor zijn eenzaam en
ongelukkig dochtertje het orakel. Gehoor gevende aan het
1) De eigenlijke beteekenis van het Gr. woord „psyche" is „ademtocht".
Vgl. Inleiding, blz. 2. Vandaar dat men zich de zielen der dooden gevleugeld voorstelde.
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Grondslag van den Apollon-tempel in Delphoi.

PLAAT XVII.

Korinthe en Akro-Korinthos.
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Apollontempel in Korinthe.
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orakelwoord liet hij het jammerende meisje, als bruidje getooid,
brengen op een hoogen rots. Daar moest zij alleen achterblijven ; want een draak zou haar als zijn bruid ontvoeren.
Er verscheen weliswaar geen draak, maar Zephyr, de Westenwind, droeg haar op zijn zachte vleugelen omlaag, waar zij
in een lieflijk dal ontwaakte.
Wat zij daar zag en hoorde geleek meer een droom dan
werkelijkheid : een weelderig versierd paleis lag voor haar en
daaruit klonken stemmen van ongeziene wezens, die haar
uitnoodigden, om binnen te treden en als meesteres te beschikken
over al de schatten, die het paleis bevatte.
En toen zij aan de roepstemmen had gehoor gegeven en
naar binnen was gegaan, kwam, verborgen in het nachtelijk
duister, de godenzoon tot zijn bruid. Want zij mocht hem niet
kennen ; anders zou hun geluk verloren gaan.
Maar toen eenigen tijd later haar zusters de verdwenen
Psyche in het park van haar paleis terugvonden, praatten zij
haar voor, dat haar gemaal geen prins, maar een afschuwelijke
draak was, dien zij in zijn slaap moest dooden. De achterdocht
stak als een angel in Psyche's bange hart. Gedachtig aan de
woorden harer zusters ontstak zij op een nacht haar lamp,
nieuwgierig, wat zij nu te zien zou krijgen. Doch zie, een heete
oliedruppel uit het lampje deed Amor ontwaken. Vertoornd
rees hij op en verdween voor Psyche's verschrikte oogen in
de ijle lucht.
Gewond en klagend van de pijn zocht Amor troost en
verpleging bij zijn moeder, terwijl de arme verlaten Psyche
ronddoolde door verre landen, om haar geliefde weer te vinden.
Onderweg ontmoette zij haar zusters. Uit wraak deed zij hen
gelooven, dat zij nu Amor's uitverkorenen zouden zijn. In
dezen ijdelen waan gebracht, gingen ook zij naar den top van
dezelfde rots, waar Psyche eens was achtergelaten, stortten
zich omlaag, maar vonden geen Zephyr om hen te dragen
en kwamen jammerlijk om.
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Tenslotte waagde, ten einde raad, Psyche zich in het paleis
der haar vijandige godin. Een hard lot werd haar deel. Want
Venus liet haar veel en zware werken ten uitvoer brengen.
Dat zij die alle volbracht, was te danken aan de heimelijke
medewerking van Amor.
Eens zond de godin haar naar de onderwereld, om van
Proserpina (Persephone) voor haar wat schoonheid mee te
brengen. Ook deze opdracht volvoerde zij. Maar in de
bovenwereld teruggekeerd ontsloot ze uit nieuwsgierigheid de
meegekregen doos en verzonk in een diepen slaap.
Zoo vond haar Amor, die na zijn genezing zijn moeder was
ontvlucht. Met de punt van een pijl verjoeg hij den slaap en
stuurde Psyche met de doos naar Venus, terwijl hij zelf naar
Juppiter snelde, om van hem, den oppersten der goden, de
vrijheid voor zijn geliefde af te smeeken. En zijn wensch
ging in vervulling. Juppiter gelastte Mercurius, zijn bode,
Psyche naar den hemel te geleiden. Hier werden Amor en
Psyche blijvend vereenigd.
Hun dochtertje heette „Gelukzaligheid".

Hermes 1)

(Mercurius).

Een der grootste wonderen, die de vindingrijkheid van den
menschelijken geest geschapen heeft, is' wel de vliegkunst.
Reusachtige vogels gelijk jagen de snorrende vliegers door
het luchtruim, alleen met de wolken en den wind. En wanneer
straks de luchtreizigers enkel den wind als drager en stuwer
zullen hebben, dan zal de menschelijke ontwikkeling het
zóóver hebben gebracht, dat de menschen de goden der
oudheid in snelheid en vindingrijkheid evenaren, zoo niet
overtreffen.
1) De naam Hermes, die door wisseling van h en s samenhangt met Lat.
„sermo" _ „gesprek", „taal', toont tegelijk verwantschap met een Indogermaansch grondwoord „sar" _ „ijlen" en sanskrit „saraya" = wind.
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Want ook de Grieksche goden jagen in windsnelle vaart
door de lucht en ook de Grieksche goden beginnen hun
vliegtochten op hooge bergtoppen, boven de wolken. „Met
de snelheid van den wind" verplaatsen zij zich van den
hemel, den Olympos, naar iedere plek op het aardoppervlak
en als snelvliegende vogels verdwijnen zij in een ommezien
uit het gezicht in de ijle lucht.
De god, wiens bewegingen wel het meest die van een
vlieger gelijken, is de snelle bode der goden, Hermes (Mercurius).
Karakter.
Geestig en duidelijk teekent de Homerische hymne op
Hermes het karakter van dezen alom gevierden, in bet
dagelijksch leven zoo machtig werkzamen god. Reeds vlak
na zijn geboorte, 's morgens vroeg in een grot van den
„Hollenberg" in Arkadië, toonde Hermes de eigenschappen,
waarin hij vooral zou uitmunten : vlugheid en vindingrijkheid.
Met een, Tijl Uilenspiegel evenarende rusteloosheid springt
de jonge kabouter zijn wieg uit, raapt, buiten de grot gekomen,
een daar gevonden schildpad op, doodt 1) het dier, reinigt 1)
de schaal, spant er zeven 2) snaren op en vindt zoo den cither
uit, waarop hij dadelijk de begeleiding tokkelt bij de liederen,
die hij zelf bedenkt 1) en zingt. Dan bergt hij het speeltuig in
zijn wieg en rent weer naar buiten. Bij zonsondergang is hij
heelemaal in Piërië, vlak bij den Olympos, steelt daar fluks
vijftig 2) runderen uit de kudde van den herdersgod Apollon
en drijft die achterstevoren, dus omgedraaid, naar een grot
bij Pylos in Messenië, waarbij de slimmert zijn sandalen verwisselt voor samengevlochten takken en bladeren. Vlug weer
naar huis geijld kruipt hij gauw in zijn wieg, en ligt daar
met gehuichelde onschuld rustig te spelen, als Apollon, die
den diefstal bewerkt heeft en het vreemde voetspoor is
gevolgd, bij hem komt. Vergeefs kruipt de deugniet met zijn
1) Ook dit zijn werkingen van den wind en telkens terugkeerende•
motieven in de mythologie.
2) Zie blz. 12 n. 2.
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cither onder de dekens; vergeefs liegt hij, dat hij van niets
afweet: Apollon tilt hem lachende uit zijn wieg om hem te
straffen. Maar onmiddellijk legt hij het blijkbaar nogniet zindelijke
ventje er weer terug. Samen gaan ze nu naar Zeus, die als scheidsrechter beslist, dat Apollon en Hermes beiden naar Pylos 1)
moeten gaan. Daar sluit de kleine koopman met Apollon een
overeenkomst, waarbij deze zijn cither krijgt in ruil voor de
gestolen runderen.
Lees voor deze
mythische runderen
wolken — spreken
wij niet van schapenwolkjes ? — en
dit vermenschelijkt
goden-verhaal blijkt
een dichterlijk spel
van wind en wolken.
Maar niet minder
duidelijk toont het
ons de concurrentie,
de verwantschap tusFig. 18.
schen den windgod
Hermes en zijn
„broeder" Apollon ; een verwantschap, die, gelijk zal blijken,
ondanks de verschilpunten onbetwistbaar is.
Doods:
Ook het wezen van Hermes draagt nog de kenteekenen
daemon.
van een ouden, doods-daemon. Maar de tijd heeft er het
schrikwekkende, het spook-achtige van uitgewischt. Machtigere
heerschers van het doodenrijk verdrongen hem daaruit en
maakten hem tot hun ondergeschikte, hun helper.
De gedaante van den oorspronkelijken, doodelijken Hermes
was een steen. En de plaatsen, waar hij zich in die gedaante
1) Pylos is verwant met Gr. „pyle", poort. Als plaats van samenkomst
der twee wind-goden is het oord dus niet slecht gekozen.
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ophield, waren de, in de oudheid (z. blz. 61) zoo gevaarlijk
geachte, kruiswegen. Meegedragen steenen, het oudste doodelijke
wapen, wierpen daar nog in lateren tijd reizigers uit dankbaarheid voor de veilige passage bij die hunner voorgangers
te hoop, waardoor de nieuwe gedaante van Hermes als
steenhoop zal zijn ontstaan. Ook de steenen, die men op
graven plaatste, oorspronkelijk om den dooden den terugkeer
als spook te beletten, droegen den naam Hermes. En toen zijn
menschengedaante de oorspronkelijke steenvereering verdrong,
vervulde voortaan een Hermes-beeld de taak van doodenbewaarder.
Dit bleef echter de eenige vorm, waarin hij zijn oorspronkelijke macht als beheerscher der dooden uitoefende. Want
sinds Hades en Persephone koning en koningin heetten van
het schimmenrijk, was voor Hermes nog slechts de rol van
zielenherder, d. w. z. geleider der schimmen, overgebleven.
Daarbij bleven zij in zijn macht, maar alleen onderweg, naar
en van uit den Hades (z. blz. 50.
Als zinnebeeld van die geestenbezwerende macht droeg
Hermes een tooverstaf met slangen omwonden, gelijk ook
Asklepios er een met slangenkronkels hanteerde (z. blz. 52).
Daarmee bedwong hij de schimmen vooral, wanneer ze bij
het einde van den winter, als heel de natuur uit den dood
herrijst, met hem uit de onderwereld naar boven kwamen
en men ze in Boiotië, in Argos, Rome en elders verzoende
door een allerzielen-feest.
Slaapgod. Het evenbeeld van den dood (plaat XXVIII) noemden de
ouden reeds den slaap. En, kunnen wij hierbij voegen, evenzeer als de slaap den dood gelijkt, gelijken de schijngestalten
der droomen op de spookgestalten der dooden. Zoo is het
dan ook te verklaren, dat de doodsgod Hermes ook als
slaapgod gedacht werd. Stond Hermes' wieg in een grot,
nog bij Ovidius is een grot de woning van den Slaap met
zijn talrijke droomen. Bedriegelijke, speelsche, vluchtige wezens
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zijn de droomen, ijl als de lucht, snel als de wind. Vandaar
dat wij Hermes als slaapgod zien afgebeeld met vleugels aan
de slapen. Ook draagt hij twee maankop-stengels in de linkerhand, terwijl zijn rechter een omgekeerden horen draagt, die
doet denken aan den zandzak van Klaas Vaak.
Orakel- en Geesten van wind en weer, die uit bergholen te voorschijn
Geluksgod.
komen en dus tevens berggeesten zijn, zijn tegelijk toovenaars
en voorspellers. Zij zenden de bedriegelijke droomen, maar zij
geven ook wijzen raad en bezinning, zij dragen het beginsel
der wijsheid met zich. Zeus zendt droomen en is orakelgod;
zijn raad ontleent hij vaak aan Athena, die haar orakels in
droomen geeft; Apollon, de orakelgod bij uitnemendheid,
schenkt de hoogste wijsheid aan dichters en denkers ; en ook
Hermes betoovert en bezielt met zijn wonderstaf. Daarmee
wijst hij den weg, waarvan hij het goede einde voorspelt;
daarmee leidt hij naar het begeerde doel, verleent hij voorspoed en geluk. Hermes zijn bij het waarzeggen de getrokken
of geworpen steentjes heilig. Een Hermes-worp is bij het
dobbelspel de hoogste worp, evenals een gelukkige vondst
een gave is van dezen god. Wisselvallig als de weerhaan —
de weer-voorspellende haan is hem heilig — en wisselvallig
als het lot, brengt Hermes toch het goede : den zegen
en den rijkdom.
Animisme. Behalve de haan, de stootende ram en de bok, dieren, die
ook aan den weergod Zeus heilig waren, wijst ook de slang
in de omgeving van Hermes op zijn aard als windgod en
zijn verwantschap met andere goden.
Windgod. Voor ons, die met onze eeuwen-oude beschaving het leven
van primitieve volksstammen zijn ontgroeid, is het niet
gemakkelijk, ons te verplaatsen in de fantastische opvattingen
over het leven in de natuur, die voor die „bijgeloovige wilden"
diepzinnige en vrome wijsheid waren. Maar dat de wind met
de groote veelzijdigheid van zijn bovenmenschelijke wezen op
de kinderlijke verbeelding van onwetende natuur-menschen
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machtig en zeer verschillend moet hebben ingewerkt, kunnen
we bij eenige nadere beschouwing ons toch wel indenken.
Was het niet een woedend ondier, een gevaarlijke roover,
een booze geweldenaar, een machtige reus, die met luid
geraas en geloei rotsblokken en boomstammen neerwierp van
den hoogen bergtop ? Een dolle stier, een huilende wolf, een
brullende leeuw was het, die zóó'n vervaarlijke keel opzette,
dat de boomen van het dichte bosch zwiepten en kraakten
en dat de bergreuzen op hun kronkelige voeten beefden.
Een gehoornde stier of ram, een scherp-tandige ever was het,
die met woedende stootera rondsprong, boomen ontwortelde
en gaten stiet in de rots, zoodat het schuimende nat er
borrelend uit te voorschijn sprong.
Een krachtige, vlugge jager werd later de wind, die in
snelle vaart joeg naar buit ; een springbok, die met de geiten
en lammeren stoeit in het veld ; een huppelend paard, dat in
deinenden galop voortholt over land en wateren. Een groote
vogel ook was de wind, die van uit den hoogen hemel
neerstoot in het lage dal; een wijdgewiekte arend, een witgevederde, reikhalzende zwaan, die toeschiet op zijn prooi.
Totdat men den wind leerde waardeeren om zijn goede
gaven, zijn milde en zachtaardige natuur. Want verdreef niet
ook hij weer de bij ondragelijke hitte en windstilte ontstane
pest en andere verderfbrengende ziekten ? Bracht niet ook hij
juist den vruchtbaren regen, die een weldaad is voor de kudde
en voor het veldgewas ? Een zacht op zijn rietfluit blazende
herder was hij, die zijn wollige schapen, zijn rustig grazende
vee in stadigen, bedaarden gang voor zich uit drijft. Een
goede gids, een hulpvaardige makker, die de schepen met
bolle zeilen draagt over de wijde, gevaarlijke zee en den
kooplieden op hun jacht naar geld een veiligen weg baant
naar de verre kust. Hij fluistert geheimzinnig in de toppen
der boomen en brengt den verkwikkenden slaap. Hij is spreker
en zanger, denker en dichter. Vroeg in den morgen bij
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het hanengekraai wordt hij geboren en verdrijft de donkere,
spokige nacht. Hij het eerst ontstak in de tegen elkaar gewreven
boomstammen het vuur, werd de ontdekker en uitvinder dus
van de offervlam en verzorgt het vuur op den haard voor
de koks. Een danser tenslotte is hij, die met een rei van
juffers, noem haar boom- en boschnymphen of noem haar
elfen, in den maanlichten zomernacht zijn ringelreien en
rondedansen uitvoert op de zilverig-groene weide in het
dichtbegroeide bosch.
Van al deze verschillende eigenschappen, die het wezen
van den wind kenmerken, vinden wij bij Hermes sporen terug.
Dievengod. De verraderlijke roofzucht maakte hem tot een slimmen
bedrieger en dief, die „met draaierij omgaat". De sluwe,
geslepen koning Autolykos, de grootvader van moederskant
van den slimmen Odysseus, heette een zoon van Hermes. Het
veranderlijke van den wind maakte Hermes tot een god van de
wisselvallige, maar vooral van de voordeelbrengende fortuin.
Sport. Als krachtig danser, springer en stooter werd hij evenzeer
als Apollon de beschermer der sport. Ook zijn beeltenis als
lenige, jonge man prijkte in en voor de Grieksche gymnasia
en worstelscholen (z. blz. 47).
Herdergod. Als bevorderaar van den plantengroei werd Hermes, evenals
de andere vegetatie-geesten, een zegenbrengende herdersgod.
Muziek. In deze hoedanigheid was hij tevens de „uitvinder" van de
rieten fluit, terwijl de algemeene muzikaliteit van den windgod
hem ook tot „uitvinder" maakte van de cither (z. bl. 75).
Als herdersgod heette hij de vader van den bokspootigen Pan.
Verkeers• en Maar zijn grootste beteekenis voor het dagelijksche, praktische
Handelsgod. leven had Hermes als god van het verkeer en van den handel.
Al zijn slimheid en winstbejag kwam hem hier te stade. Zelfs
zag men in Hermes den uitvinder van de getallen, maten en
gewichten, waarbij men hem gelijk stelde met den Egyptischen
god Thót en hem bovendien de kennis van wis- en sterrekunde meende te moeten danken.

PLAAT XX

PLAAT XIX.

Apollon oh een omphalos.

Oniphalos met slang en net.

PLAAT XX I.

\Vijdings-steen uit Panormos.

PLAAT X111.

Tempel van Apollon in Phigaleia.

PLAAT XXIIa.

Ligging van I)e1phoi.
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Zijn van huis uit, als windgod, meegekregen welsprekendheid
Wetsprekendheid kwam hem niet alleen goed te pas als god van handel en
verkeer, maar maakte hem tevens tot schutspatroon van de
redenaars ter volksvergadering. Bij de offers wijdde men
Hermes daarom den tong van het offerdier. Van zijn bekwaamheid als welbespraakte slaapgod getuigde reeds de heldendaad,
waardoor hij den naam „Argosdooder" ontving (z. blz. 27).
Bode
Bij Homeros is Hermes vooral in de Odyssee de vlugge
van Zeus. bode van Zeus naar de aarde, en de heraut der goden. Door
hem maakt Zeus zijn bevelen bekend aan aardsche godinnen,
helden en koningen. Als koning Priamos in het holle van den
nacht de poort van Troje uitrijdt, om het lijk van Hektor
van Achilleus los te koopen, komt hem in de vlakte Hermes
in menschengedaante tegemoet en geleidt hem veilig door de
vijandelijke linie. Alle menschelijke herauten en gezanten staan
onder zijn bescherming. Daarom dragen zij evenals hij een
roede of staf, met twee slangen omwonden, gelijk deze ook
nu nog als zinnebeeld geldt voor den handel.
áreboorte en Hermes heette een zoon van Zeus en de nymph Maia,
Familie. d. i. „moedertje", een der wind en regen brengende Ple(i)aden.
Geboren werd hij op het Kyllene- gebergte (z. bl. 3i) in het
winderige Arkadië. Zijn geboortedag was de vierde dag van
de maand, op welken tijd, naar men zei, het weer veranderde,
dus de wind „draaide".
Hermes in De afbeeldingen van Hermes, hetzij in plastiek of op vazen,
de Kunst. toonen dezelfde verscheidenheid als zijn wezen zelf. Als geleider der zielen draagt hij behalve den staf met de slangenwindingen een puntmuts, die aan kabouters en clowns doet
denken, en een kort kleed. Verkeer en handel vereischten
daarentegen een platten, breed geranden vilten reishoed, zooals
herders en reizigers dien droegen ter bescherming tegen de
zon. Zijn snelheid duidde men aan door vleugels 1), die
1) De vleugels van den als de windsnellen verkeersgod zijn ons welbekend in het
symbool van den A.N.W.B., den beschermer van het verkeer te water en te land.
DR. RUTGERS, Propylaien.
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gewoonlijk werden aangebracht aan zijn hoed of muts, of aan

0:

zijn hooge sandalen ; vaak ook aan zijn hoofd of aan zijn
herautenstaf. Als god der kooplieden gaf men hem een
gevulden geldbuidel in de hand ; als offerdienaar of als herders-
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god torst hij een ram om zijn nek of onder den arm, of staat
evenals Artemis-(Diana) naast het hem heilige dier.
In vroegeren tijd beeldde men hem af als een gespierden
man, met spitsen baard, vleugels aan de enkels en gekleed
met hoed en mantel. Later is hij een slanke jonge man, me t
kort haar, een lenige gymnast of een vlugge bode, die godenkinderen bij ouders of verplegers brengen moet. (Fig. 19).
Beroemd is zijn beeld van Praxiteles met den kleinen Dionysos,
zijn broeder, op den arm. (plaat XXVII).
Mercurius. Geheel aan Hermes beantwoordt de R o m e i n s c h e Mercurius, d. i. de „marskramer", die vooral als handelsgod
vereering genoot, maar ook verder de eigenschappen van den
Griekschen Hermes bezat. In den Germaanschen god Wodan
vonden de Romeinen hun Mercurius terug. De vierde dag
der week was, evenals oorspronkelijk de vierde der maand,
hem heilig : Fr. „Mercredi"(ës) is Ndl. „Woens"dag (uit
Wodansdag).

HET VUUR.

Hephaistos (Vulcanus).
Voor de nog primitieve menschen moet het vuur iets
onuitsprekelijk groots en verschrikkelijks zijn geweest, niet
alleen wanneer het met donker grommende steenmassa's in
wolken omhoog gestooten werd door een vuurspuwenden
berg, of wanneer het door de bosschen loeiend geheele landstreken verkoolde en verwoestte, maar ook wanneer het
neerratelde met knetterenden donderslag, boomen versplinterde
of paalwoningen in vlammen deed opgaan. Dienstbaar gemaakt
aan de levensbehoeften van gezin en volksstam was datzelfde
gevaarlijke vuur een weldaad van onschatbare waarde, hetzij
men het door wrijving verkreeg uit hout, hetzij men het
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ontvonkte aan zwavelhoudende steenen en opving in zwam
of bladeren. Ja, ondanks zijn woesten aard was het bovenal
een wonderlijke, zegenrijke macht, een tooverende, kunstige
helper en vriend der menschen, dien men vleide en eerde en
wiens gunst men zocht te verwerven en te behouden. Op
verschillende wijzen hebben de ouden den veelsoortigen
oorsprong en de verschillende werkingen van het vuur in godengestalten belichaamd.
Lokale
De belangrijkste vuurgod der Grieken was Hephaistos. Op
het
eiland Lemnos, welks grootsten berg, den Mosychlos, men
s
Lemno
voor een vuurspuwenden berg hield, had Hephaistos zijn
voornaamsten dienst en tempel. Hier had de vuurgod in den
berg zijn werkplaats en woning; hier klopte en hamerde hij,
hier blies hij met zijn blaasbalgen het vuur aan en bewerkte
hij met zijn gezellen het kostbare metaal, dien rijken schat
van het gebergte. Die gezellen, Kabieren genaamd, waren
oorspronkelijk, evenals Hephaistos zelf, vuurdaemonen geweest,
die men op Imbros en Samothráke, evenzeer als op Lemnos,
vereerde en later zoons van Hephaistos noemde. Evenals
Hephaistos dankte men hen, als goedaardige berggeesten,
voor de gave van den „vurigen" wijn.
Sicilia. Later heette de Aetna op Sicilië de werkplaats van den
vuurgod. Daar kon men zijn gebonk en gerommel zeker
duidelijker hooren. Zijn helpers waren daar de Kyklopen, die
mettertijd ook voornamelijk op Sicilië werkzaam gedacht
werden. Algemeen is de dienst van Hephaistos niet geweest.
Behalve op Lemnos vereerden de Grieken hem nog in
Athene. 't bijzonder in Athene. Daar was hij niet alleen de schutspatroon
van metaalwerkers en pottebakkers, maar vierde men hem
naast Athena en Prometheus 1) als den god, die met zijn gave
van het vuur de menschheid een hooger bestaan geschonken
had. In het haardvuur nl. erkende men den oorsprong van
1)

Prometheus is eigenlijk een dubbelganger van Hephaistos.
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de gezins-eenheid, die den grondslag legde voor de latere
eenheid in stam en staat. Het feest, waarmee de Atheners
jaarlijks den vuurgod eerden, bestond in een estafette-wedstrijd,
waarbij het vuur der fakkels niet dooven mocht.
bij
In tegenstelling tot dezen aardschen oorsprong van HephaiHomeros.
stos, als god van het aardvuur, wijzen de Homerische gedichten
op een hemelschen Hephaistos. Daar heet hij uit den hemel
op Lemnos neergevallen. Maar ook bij Homeros is Hephaistos
een smid 1), dienaar en gelijke tevens der goden op den
Olympos. Zoon van Zeus en Hera, bewoont hij zijn zelfgebouwd paleis, zijn smidse tegelijk, naast die der andere
goden, zijn broers en zusters. Alle kunstwerken uit goud en
zilver, brons en ijzer op den Olympos en op de aarde, van
goden en helden, koningen en edelen, heeten door Hephaistos,
den duizendkunstenaar, vervaardigd. Hoe de dichters uit
het riddertijdperk zich Hephaistos voorstelden, leeren ons de,
deels komische, verhalen over Hephaistos in Ilias en Odyssee.
Gespierd en sterk was hij van hals, borst en armen, maar
dit krachtig bovenlichaam waggelde op mismaakte, kromme
en krachtelooze beenen. De ouden zagen daarin het symbool
van den als zwevenden, heen en weer buigenden, draaienden
en hinkenden vlam. „Krombeen" was daarom zijn bijnaam.
Hemelval. Toen hij pas geboren was en moeder Hera, die nu eenmaal
allesbehalve zachtaardig was, zijn misvormde beenen zag,
slingerde zij haar zoon van den Olympos omlaag. De onge lukkige Hephaistos viel in zee, waar Thetis, de dochter van
den zeegod Nereus, hem opving en hem verborg, diep onder
de wateren van den Okeanos in een grot. Daar bleef Hephaistos negen jaren in haar dienst en smeedde er met kunstvaardige hand wonderschoone armspangen, kettingen en ringen,
haarnaalden en oorhangers voor zijn redster.
Dezen hemelschen oorsprong van het aardsche vuur verhaalt
1) Bij de R om ei n en heet hij Mulciber, d. i. hij, die de metalen doet
smelten.
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Homeros ook aldus : Eens werd de twist tusschen Zeus en
Hera zóó hevig, dat Zeus zijn gemalin aangreep en haar
lichamelijk kastijdde. Toen snelde Hephaistos zijn moeder te
hulp. Maar Zeus greep in zijn woede den mismaakten zoon
van zijn ongezeggelijke vrouw bij een been en slingerde hem
van den Olympos. Een heelen dag lang viel Hephaistos, totdat
hij bij zonsondergang meer dood dan levend op het eiland
Lemnos terecht kwam, waar hem hulpvaardige lieden vriendelijk
verpleegden. Volgens latere sagen waren zijn wankele beenen
het gevolg van dien val.
Terugkeer. Zijn terugkeer op den Olympos verhaalt een later schrijver:
Hephaistos stuurde zijn moeder uit wraak over haar liefdeloosheid een gouden zetel ten geschenke, dien hij in zijn grot
vervaardigd had. Toen Hera er zich op nederzette, verhinderden
onzichtbare boeien haar, weer op te staan. En geen der
machtige goden kon haar bevrijden ; de „krombeen" was hun
allen de baas ! Zij gingen dus allen naar Hephaistos en verzochten hem, terug te keeren op den Olympos en zijn moeder
te bevrijden. Hij weigerde hardnekkig. Daarop bedwelmde
Dionysos hem door wijn en wist hem zoo te bewegen, mede
te gaan naar den Olympos. Deze terugkeer van Hephaistos
hebben Grieksche beeldhouwers en vazenschilders op velerlei
wijzen afgebeeld. Meestal zit dan Hephaistos op een ezel,
voorafgegaan door Dionysos en begeleid door een troep
vroolijke dansers.
Raadgever. De goedaardigheid van Hephaistos toont ons een tafereeltje
in de Ilias : Zeus en Hera kregen aan den maaltijd der goden
weer hevige ruzie, zoodat iedereen aan tafel verschrikt opkeek
en het kostelijk maal vergat. Toen greep Hephaistos een beker,
gevuld met nektar, en reikte dien zijn moeder met den welgemeenden goeden raad, de gezelligheid van den feestdisch
niet te verstoren, maar zich naar den wil van zijn vader te
schikken; anders mocht die haar eens weer kastijden zooals
vroeger, toen hij haar te hulp snelde en door zijn vader van
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den drempel der godenwoning was weggeslingerd. En zie,
Hera nam gewillig en lachend den beker aan van haar verstandigen zoon, die daarop ijverig rondging en al de gasten
van nektar voorzag. En in zijn ijver hinkte de krombeen zóó
grappig door de zaal, dat de Olympische goden de waardigheid van het godenmaal plotseling vergetende in een onbedaarlijk lachen uitbarstten. 1) Een „onuitbluschbaar gelach"
zegt Homeros; een „Homerisch gelach" zeggen wij.
Berggod. Naast deze dichterlijke verpersoonlijking van het speelsche,
dienstvaardige vuur, bestond er een andere, dte het geweldige
van den vuurberg in zich bewaarde. In de Ilias neemt ook
Hephaistos deel aan den strijd der goden voor Troje ; niet
als „krombeen", maar als een krachtige reus. Evenzoo hebben
wij Hephaistos als reus te denken in den Titanenstrijd, die
een worsteling van bergreuzen is tegen den overmacht van
den „hemelschen" Zeus. En déze reus Hephaistos zal het
oorspronkelijk wel geweest zijn, die het hoofd van Zeus met
zijn voorhamer kliefde en Athena deed geboren worden
(z. bi. 34). Zoo heeft Hephaistos èn het reusachtige èn het
kabouterachtig-dienstvaardige en ijverige van Hermes in zich
vereenigd, en zoo bezit hij als berg- of aardgeest en -god ook
diens vindingrijkheid.
Kunstenaar. Want bovenal is Hephaistos, niet minder, ofschoon eenzijdiger dan Athena, Apollon en Hermes : kunstenaar. De
wonderen van zijn geest, zijn kunstige scheppingen, niet
gewrocht uit het buiten op de bergen groeiende hout, noch
uit steen, maar uit de in het binnenste van berg en aarde
verborgen metalen, wekten en wekken nog aller bewondering
door hun oorspronkelijkheid, hun genialiteit. Wanneer hij in
zijn smidse zich tusschen zijn twintig blaasbalgen bewoog,
ondersteunden gouden toestellen, die met spraak en verstand
waren toegerust en op dienaressen geleken, hem bij het gaan.
1) Wellicht is deze „uitbarstende" lach aan Hephaistos als god van het
bergvuur verwant ?
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Drievoeten op gouden wielen, die zich vanzelf bewogen,
rolden hem uit huis naar de vergadering der goden en vandaar
weer terug, „Automaten" noemt ze daarom Homeros. En in
het paleis van den Phaiakenkoning Alkin oós zag Odysseus
gouden en zilveren waakhonden, den koning door Hephaistos
geschonken. Toen in den Trojaanschen oorlog Thetis' zoon
Achilleus een nieuwe wapenrusting behoefde, smeedde
Hephaistos die op haar verzoek, uit dank voor zijn redding
indertijd. De beschrijving van de vele voorstellingen, die op het
bronzen schild stonden gegrift, is ons in de Ilias bewaard gebleven.
Huwelijk. Dezelfde gedachte, die aan het aardvuur de bevordering
der vegetatie toeschreef, leidde er wellicht toe, dat men
Hephaistos op den Olympos Charis, de „bevalligheid", op
Lemnos Aphrodite, de Schoonheid en Liefde, tot vrouw gaf.
Omdat echter Aphrodite algemeen de gemalin heette van
Ares, vertelde men, dat zij eerst de vrouw was geweest van
Hephaistos, maar hem om Ares ontrouw geworden was.
Kunst. Afgebeeld vinden wij Hephaistos als een krachtigen,
gebaarden man, met de smidswerktuigen in de hand, een
berg-vormigen muts op 't hoofd. De mismaaktheid van zijn
beenen lieten de kunstenaars meer zoeken dan zien.
Vulcanus. Een evenbeeld van den Griekschen vuurgod Hephaistos
was bij de Rom e i n e n Vulcanus, de god van het vuur en
den haard en de schutspatroon der metaalwerkers. De bevallige
liefdesgodin Venus heette er zijn gemalin.
De nieuwere tijd heeft den naam van den Romeinschen
god gegeven aan die bergen, die om hun vurige werking
hem verwant zijn.
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Prometheus.
Uit vuur, water en steen of aarde hebben de Grieksche
wijsgeeren in verschillende mythen de menschheid opgebouwd. Met deze godengelijke elementen gaven zij haar
een goddelijken oorsprong. Goed en kwaad, zegen en zonde
zijn de beweegredenen, die de handelingen der goden- en
heldengestalten veroorzaken in die verhalen, waarmede zij den
afkomst van den mensch, zijn lot en lijden trachtten te verklaren.
Met de worsteling der goden, den strijd der Titanen en
Zeus om de hemelsche heerschappij, werd het lot der menschheid, haar wel en wee, samengeweven.
Titanen:
Toen Zeus den strijd met Kronos en de Titanen, bergreuzen
sijd'
allen, ontketende, ried hun Prometheus, 1) d.i. de „vooraf
zinnende" (z. blz. 84 n. i), een zoon van de Titanen Yapetos
en Themis, aan, dat zij zich aan den wil van Zeus in vrede
moesten onderwerpen. Hoogmoedig weigerden zij. Hierop sloot
zich Prometheus met zijn moeder Themis aan bij Zeus. Want
door de wijsheid zijner moeder, de Aarde zelve, wist hij, dat
de overwinning zijn zou voor die partij, die over kracht en
inzicht zou beschikken. En inderdaad behaalde Zeus in het
tiende jaar de zege. Maar toen Kronos in den Tartaros werd
geworpen, sprak hij in zijn val denzelfden vadervloek uit, die eens
hemzelf getroffen had en zijn einde had voorspeld. Toen nu
na het vestigen van zijn heerschappij Zeus ook het menschdom
voor een ander wilde doen plaats maken, waarschuwde hem
zijn trouwe raadsman Prometheus voor den vloek zijn vaders,
waartegen eens een sterveling alleen hem zou kunnen beschermen. Zeus liet zich raden, maar in zijn binnenste haatte hij
dezen laatsten der Titanen, die sterker was dan zijn wil.
rometheus' In die tijden waren de menschen nog een onbeholpen,
gaven.

1) Prometheus, de bezinner, raadgever, geheimen-kenner en -openbaarder
is de berggod Hephaistos als orakelgod (vgl. Zeus, Athena, Apollon,
Hermes, enz.).
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gedachte- en redeloos volk. Geen inzicht bestuurde hun daden,
geen vernuft wees hun den weg naar een beter bestaan.
In dien primitieven staat werd hun Prometheus, gelijk later
Athena en andere goden, een weldoende helper. Uit den
Mosychlos op Lemnos (z. blz. 84), de smidse van „zijn
vriend" Hephaistos, haalde hij een vonk van het goddelijke vuur en bracht het, bewaard in den zwamhoudenden
stengel van een narthex, aan de menschen. En meer
nog. Hij leerde hun den loop der sterren, de kunst der
getallen en van het schrift en oefende hun geheugen
voor het heldendicht. Bergstier en paard leerde hij hen
besturen, hij bouwde hun het eerste schip, dat hij bevleugelde
met het stuwende zeil. De schatten der aarde : goud, zilver,
koper en ijzer, leerde hij hun uit de mijnen der bergen te
delven en te gebruiken. Ook de artsenij, de beteugeling van
doodende ziekten, dankten de menschen Prometheus. Waarzeggerij, droomuitlegging en vogelwichelarij brachten hun
door zijn wijsheid bevrijding van vrees en vervulden hen met
blijde hoop. Zoo schonk Prometheus de menschen een beter
lot (vgl. blz. 37 e.v.)
Prometheus Met leede oogen aanschouwde dit alles Zeus. Vooral de
geketend,
vuurroof, tegen zijn wil geschied, maakte zijn toorn gaande.
Daarvoor had Themis haar zoon gewaarschuwd : dertig duizend
jaren zou hij worden gepijnigd, totdat hij zich met Zeus in
het eind verzoenen zou. Maar Prometheus, die steeds anderen
diende met zijn raad, sloeg haar waarschuwing in den wind.
Op Zeus' bevel overmeesteren „Kracht" en „Geweld" den
held en ketent, noodgedrongen, Hephaistos zijn vriend in het
woeste land der Skythen aan de rotsen van den hoogen
Kaukasos, den „Brandberg". Met heldhaftige berusting ondergaat
Prometheus zijn folterende straf. Zonder klagen duldt hij de
wreede pijn, als iederen derden dag de arend van Zeus zijn
aangroeienden lever, den zetel aller begeerten, uitpikt zonder
dat hij zich kan verweren.
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Prometheus' Na een onafzienbare reeks van duizenden jaren breekt dan
bevrijding.

ing
de dagg der bevrijd
J gaan. Prometheus wenscht eindelijk
vrede en verzoening. De andere Titanen hebben zich reeds
lang naar hun heerscher geschikt. Van hun boeien bevrijd,
komen zij hun vroegeren bondgenoot zijn onderwerping aanraden. Ook zijn moeder voegt zich bij hen. Zeus toch, zegt
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Fig. 20.

zij, wil thans het huwelijk sluiten, dat hem hetzelfde lot zal
brengen, als zijn vader trof. Dit hoort Zeus en door zoo'n
groot gevaar bedreigd wordt ook hij verzoeningsgezind. Hij
zendt zijn grooten, krachtigen zoon Herakles, die den arend
met een pijl van zijn boog neerschiet en door de bevrijding
van Prometheus tegelijk Zeus redt. Want nu openbaart
Prometheus zijn geheim : dat uit het huwelijk van Zeus met
Thetis een zoon zal worden geboren, die eens zijn vader van
den troon zal stooten. Zeus moet haar daarom aan een sterfelijken man tot vrouw geven, aan Peleus; dan zal hun zoon
Achilleus de grootste held der Grieken zijn.
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Aldus geschiedt en op de bruiloft van Peleus en Thetis
vieren tenslotte de Olympische goden hun verzoeningsfeest.
Pandora. Zeus liet dus aan de menschen het vuur, maar als tegenwicht bezorgde hij hun een groot kwaad. Op zijn bevel schiep
Hephaistos, de vuurgod, uit aarde en water een jonkv rouw
(Fig. 2o), in stem en kracht aan menschen, in schoonheid van
gelaat aan godinnen gelijk. Athena, de Chariten en Horen
kleedden en tooiden haar (vgl. blz. 66) en de godin van den
vrouwenarbeid leerde haar spinnen en weven, terwijl Aphro dite
haar hoofd met bevallige schoonheid omgaf en de listige Hermes
haar de betooverende woorden der liefde leerde. De goden
bewonderden haar en noemden haar Pandora, de „albegaafde".
Deze Pandora, die eigenlijk een nieuwe verpersoonlijking
is van moeder Aarde, is bestemd om als eerste vrou w,
evenals in den bijbel Eva, de bron van alle ongeluk voor
de menschheid te worden. Zeus laat haar door Herme s
Epimetheus. geleiden naar het huis van Epi-metheus, d. i. „de achteraf
(be)denkende", een broer van Prometheus. Ofschoon deze
laatste hem voor elke gave der goden heeft gewaarschuwd,
neemt Epimetheus Pandora in zijn huis op en huwt haar.
Zoo wordt Pandora de stammoeder van alle vrouwen der aarde.
Te laat natuurlijk bemerkte Epimetheus, welk een onheil hij
over zijn huis gebracht had. Pandora opende nl. in menschelijke
nieuwsgierigheid den deksel van het vat, waarin alle aardsche
rampen opgesloten waren en sinds dat oogenblik verbreidden
die zich onder de stervelingen. Het vat van Pandora was
zoo het begin van alle menschelijke kwalen en ellende.
Deukalion En het ging van kwaad tot erger met de menschen. Zóó
en
Pyrrha. erg, dat Zeus zelf afdaalde naar de aarde, om wat hij over
de menschen hoorde zelf te onderzoeken. Hij vond de
werkelijkheid nog slechter dan de geruchten : verwildering en
verbastering overal. Zelfs zette de Arkadische koning Lykaion
(vgl. blz. 21) hem als maal — een offermaal — het vleesch
eens menschen voor ! Tot straf veranderde hij den snoodaard
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in een wolf. Toen Zeus daarenboven steeds van nieuwe
euveldaden hoorde, besloot hij het geheele menschengeslacht
in één keer te vernietigen.
Al de winden, die de wolken verjagen en helder weer
brengen, sloot hij op in de windholen van den god der
winden Aiolos; alleen den regenbrengenden Zuidenwind liet
hij vrij. En stroomen regen stortte deze over de aarde uit.
Zeus' broeder Poseidon hielp een handje mee. Met teugellooze
woede raasden bergstroomen, rivieren en de zee. Zelf stiet
de god der wateren zijn drietand in de aarde, zoodat ze
beefde — ook nu nog noemt men als oorsprong van een
aardbeving de inwerking van massa's water op het aardvuur —
en zoodat de rivieren over hun oevers heensprongen en het
land overstroomden, menschen en vee, alle vruchten van
noeste vlijt, huizen en tempels met zich sleurende. Weldra
waren zee en land niet meer gescheiden, :maar overdekte één
eindelooze watermassa de aarde. Midden in den wijden watervloed
verhieven zich als eilandjes twee bergtoppen boven de golven.
Het waren de beide toppen van den Parnassos, den hoogsten
berg van al het omliggende land, in Phokis (z. blz. 47). Daar
landde na lang rondzwerven een klein schip, dat het eenige
overlevende menschenpaar droeg. Bij het opkomen van den
grooten vloed had namelijk Prometheus zijn zoon Deukalion
aangeraden, om fluks een schip te bouwen en met zijn vrouw
Pyrrha, d.i. „de vuur roode", een dochter van Epimetheus
en Pandora, zich daarin te redden. Zoo ontkwamen zij den
algemeenen ondergang.
Toen Zeus van zoovele duizenden hen beiden alleen nog
over zag, onkwetsbaar voor zijn straf en door vroomheid
uitmuntende boven alle menschen, ontfermde hij zich over
hen. Hij verdreef de wolken en Poseidon liet zijn zoon Triton
de golven der zee weer binnen hun bedding blazen. Berg,
bosch en dal kwamen weder te voorschijn, maar te midden
van deze herboren aarde zag zich Deukalion met zijn vrouw
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alleen op de wereld. Ten einde raad wendden hij en Pyrrha
zich tot het orakel van Delphoi — noemde het zich niet
het middelpunt der aarde en wijst ons dit zondvloedverhaal niet daarheen ? —, waar toen nog Themis hare
openbaringen gaf. Op hun angstig smeeken antwoordde hun
de godin : zij moesten vóór den tempel „de beenderen hunner
groote moeder achter zich werpen".
Verbaasd en verlegen stonden zij daar een lange poos.
Het gebeente hunner begraven lieve moeder te verstoren leek
hun een misdaad. En Pyrrha weigerde reeds, het goddelijk
bevel te volbrengen. Toen werd eensklaps de beteekenis van
het orakel Deukalion duidelijk. „Onze groote moeder", zei
hij, „is de aarde; en haar gebeente, dat zijn, denk ik, de
steenen, haar ingewand".
Nog twijfelende aan de juistheid zijner woorden, doen zij,
gelijk hun is gezegd. En zie, de steenen, die zij achter zich
nederwerpen, verliezen hun hardheid en ruwheid, worden
week en gedijen in langwerpige vormen, Hun uiterlijk gelijkt
dat van menschen, zooals beeldhouwers ze vormen uit steen.
De vochtige klei, die kleefde aan den steen, wordt vleesch ;
het vaste en onbuigzame wordt been ; waar aderen zich
afteekenden, stroomt onder de huid het bloed. Zoo groeiden
in korten tijd uit de steenen, die Deukalion wierp, mannen,
uit die van Pyrrha vrouwen.
Een nieuw menschengeslacht werd weer uit steen geboren.
En ook de andere levende wezens bevolkten de aarde weer,
uit het slijk der rivieren tot leven gewekt door de warmte der zon.

Hestia (Vesta).
In den god van het bergvuur en de metalen, die wonderen
van kunst schept voor goden en helden en die als grootste
wonder Athena in volle wapenrusting te voorschijn slaat uit
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het hoofd van Zeus, is het vuur een geheime macht, die
allen met verbazing en bewondering vervult. Het vuur is in
Hephaistos een wonder der natuur, grootsch, machtig en
onbegrijpelijk. Iets bovenmenschelijks en niet alledaagsch.
Haardgodin. Geheel anders bij Hestia (Vesta). Staat Hephaistos, de
duizendkunstenaar, boven het aldaagsche, praktische leven
der menschen, Hestia staat er in letterlijken zin middenin.
Hestia is het vuur in zijn bruikbaarheid en belangrijkheid,
zijn nut en onmisbaarheid voor het stoffelijk bestaan der
menschen. Zij, de „lichtende", „brandende", is het vuur van
den huiselijken haard, waaromheen zich het gezin vereenigt.
Haar plaats is de haardsteen in het midden van het huis;
daar huist zij, daar leeft zij, daar schenkt zij haar dagelijksche
gaven, waarmede zij haar omgeving voedt en in leven houdt.
Daarom brengt voor eiken maaltijd het gezinshoofd Hestia
op den haard een dankoffer. „Bij Hestia is het begin". Zorgvuldig wordt zij in eere en in leven gehouden: het kostelijke
broodnoodige vuur mag in den haard niet dooven, maar moet
levend gehouden worden in den warmen asch. Zoo wordt
haar vuur „eeuwig" en de haard een altaar.
Offergodin. Gelijk de huiselijke haard, het heilig middelpunt van het
huis, behalve van Hestia ook de zetel der overige goden was,
deelde ook Hestia in de offers, die men op de offerhaarden,
de altaren der andere goden in hun tempels bracht. In den
rij der goden gold zij als eerste of laatste, of behield zij het
heilige midden. Bij feestmalen bracht men haar het eerste
èn het laatste plengoffer. Niet minder dan Hermes, den god
van den wind (z. blz. 78), was voor het brandende altaar
Hestia van groot belang, als de godin van de heilige offervlam. Heilig was zij en ongenaakbaar; niets mocht haar
goddelijk wezen bezoedelen. Was het vuur van haard of altaar
op een of andere wijze verontreinigd, dan moest het worden
gebluscht en opnieuw te voorschijn geroepen door wrijving
uit hout, de primitieve vuurbron.
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Reinheid
Zoo was in Hestia bovenal de reinheid van het vuur
van het
belichaamd.
Hoezeer in de oudheid de begrippen vuur en
vuur.

rein verwant waren, toonen het Grieksche woord „pur"
(vuur) en het Latijnsche „purus" (rein). Daarom vereerde
men Hestia als jonkvrouw, evenals Athena en Artemis, als
reine maagd. Het eeuwige vuur in de lamp eener maagd
was het zinnebeeld harer kuischheid. In den Apollontempel te
Delphoi brandde, zegt men, een eeuwig vuur in de lamp
van Pallas Athena, de maagdgodin. De reinheid van Hestia
toonden de Grieken door te verhalen, hoe zij een huwelijksaanzoek van Apollon had geweigerd en evenzoo van Poseidon :
zij wilde een ongehuwde jonkvrouw blijven ! Zeus, de beschermer van den haard (z. blz. 23), verleende haar het voorrecht,
midden in zijn paleis het offervet der stervelingen te ontvangen
en op aarde in alle tempels te deelen in de eer der goden.
Zelfs beschouwde men hier en daar Hestia als oudste en
eerwaardigste godin. Hestia, de reine, vermocht het onreine
weer rein te maken. Daarom droeg men de pas geboren
kinderen rond den haard, daarom vond de ongelukkige, die
een medemensch had gedood, reiniging van zijn bloedschuld
aan het altaar met de reinigende vlam. Bij haar ook zochten
de smeekelingen veiligheid en redding. Slechts reine handen
mochten Hestia verzorgen. Een ongehuwde vrouw was het,
die in Delphoi het eenige vuur brandende hield.
Eenheid
Uit het haardvuur, dat de levensbehoeften van gezin en
van
gezin en familie, het stoffelijk welzijn, beheerscht — „eigen haard is
staat.
goud waard!" — ontwikkelde zich het wezen eener godin,
wier werking zich tevens op geestelijk en zedelijk gebied
doet gelden. Zij reinigt van schuld en zij heiligt tot een
gewijde eenheid, wie zich om haar vereenigen. Als „heilig
middelpunt" is zij het zinnebeeld van de saamhoorigheid, de
eenheid van het gezin. En evenzoo van de familie, den stam,
den staat. Zij bewaakt de eendracht, den huwelijkstrouw en
schenkt den rijken kinderzegen. De huiselijke vrede en

PLAAT XXV.

Zeus en Hermes.

PLAAT XXVI.

Zeus en zijn adelaar.
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rust zijn haar lief. Haar verheugt het, „als zonen van een
zelfde huis in liefde samen wonen". In zijn paleis offert de
koning, het gezinshoofd van den staat en de „vader" van
zijn volk, voor de eenheid en den vrede van zijn rijk. Daar
bevindt zich de gemeenschappelijke haard van het geheele
volk en daardoor is zijn paleis tegelijk een tempel van Hestia.
Toen het koningschap plaats maakte voor de republiek,
stichtte men gebouwen voor de eersten van den Staat,
prytaneia geheeten, waar de hoogwaardigheidsbekleeders,
archonten en rechters, en eveneens eeregasten, gezanten en
verdienstelijke burgers op staatskosten aan den staatshaard
werden gespijzigd en gevoed. En daar niet de' haard, maar
het haardvuur het zinnebeeld der eenheid was, namen van
den staatshaard als moederhaard de kolonisten hun eeuwige
vuur mee naar de verre gewesten, waar dat vuur bleef branden
ten teeken van de onverbroken eenheid van kolonie en
moederland.
In Delphoi, dat men als het middelpunt der Grieksche
„wereld" wenschte beschouwd te zien, bevond zich de haard,
het altaar van Hestia vlak bij den omphalos. Ook noemde
men wel het altaar van Apollon den Delphischen haard, of
Delphoi zelf den haard van Griekenland. Toen bij den inval
van Xerxes de heilige vuren in de Grieksche steden door de
Perzen waren bezoedeld, werden ze na den slag bij Plataiai
gedoofd en haalde men nieuwe van den haard te Delphoi.
Het zinnebeeld van de eenheid der wereld, van menschen
en goden, was de heilige haard in het paleis van Zeus op
den hoogen Olympos, waar het heilige, eeuwige vuur van
Hestia brandde ten teeken van den eeuwigen dienst der goden,
gelijk het nog heden brandt in de Katholieke kerken.
De R o m e i n s c h e godin Vesta is in naam en wezen
dezelfde als Hestia. Maar evenals de staats-eenheid in Rome
sterker werd gevoeld, was de dienst van Vesta er belangrijker
dan ergens in Griekenland en Vesta zelve een bijzonder heilige
DR. RUTGERS, Propylaien,
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godin. De Vesta-tempel, welks ronde bouw op het forum
is opgegraven, lag vlak bij de „Regia", het oude paleis der
koningen, waarvan hij de haard kon heeten (plaat XXXIV).
Na de verdrijving der koningen woonde daar de opperpriester,
die het toezicht hield op den heiligen staatshaard en zijn
verzorgsters, de Vestaalsche maagden. Deze Vesta-dienaressen
woonden in een huis bij den Vesta-tempel, mochten niet
huwen en het staatsvuur niet laten wegkwijnen. Op beide
overtredingen volgde zware lichamelijke straf. Maar evenals
zij de heilige reinheid der godin ook zelve moesten bewaren,
bezaten zij ook haar reinigende macht : haar verschijnen
bracht zelfs den ter dood veroordeelde genade en redding.
Jaarlijks vierde men op den g en Juli in Rome het Vestafeest, waarbij men spijzen legde op den haard en men ezels,
die in korenmolens werkten, met kransen en brooden behangen
naar den Vesta-tempel voerde. Brood, zout, groenten en visch
waren de godin van het levensonderhoud heilig.
Beelden van Hestia en Vesta waren zeer schaarsch. Door
het ontbreken van bepaalde kenteekenen is het moeilijk uit
te maken, of men met een beeld van deze godin te doen heeft.

Helios (Sol), Selene (Luna) en Eos (Aurora).
In tijden, die ook voor de Grieken al oud waren, wist
men nog niet, dat de aarde om de zon, maar niet de zon
om de aarde draait en evenmin, dat de aarde een bol is en
aan alle kanten door lucht omgeven. Men dacht zich toen
de aarde nog als een platten schijf, begrensd door den
machtigen Okeanos, en beschouwde de zon als een godheid,
die elken morgen weer het licht bracht aan de stervelingen,
om dan hoog over de aarde heen door het luchtruim te gaan
en 's avonds in het verre Westen af te dalen in den Okeanos.
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In een gouden, bekervormige boot vaart de zonnegod dan
's nachts onder de aarde of om het Noorden terug, om den
volgenden morgen in het Oosten een nieuwen tocht te
beginnen. 1) Dezen zonnegod noemden de Grieken Helios,
de Romeinen Sol d. i. zon, of Phoebus (z. blz. 52).
Verwant'
Helios was volgens Hesiodos de zoon van de Titanen
schap.
Hyperion (z. blz. 12) en The(i)a en werd ook zelf wel Titan
genoemd. Homeros noemt ook hem Hyperion, d. i. de heer

Fig. 21.

„boven". Zusters van Helios waren Selene, d. i. „de glanzende"
en de „in morgen-nevelen geboren, rozenrood-vingerige" Eos
(Aurora), d. i. „de stralende". Zijn zoon was Phaéthon, d. i.
„de lichtende", oorspronkelijk een bijnaam van Helios (vgl.
Asklepios en Apollon).
1) Ook in de --- èn moordendheete èn koesterend weldoende — zon heeft
de primitieve oudheid de beweging gevreesd en aangebeden. Als fetisch
maakte men van de zon een rad, later een zonnewagen en een zonneboot,
het zinnebeeld ook van den wind ! Uit het zonnerad — „draaiende zonnen"
kennen ook de vuurwerkmakers nog l — ontstond wellicht het bekende
swastika -kruis
Dit zonnerad leeft als doodsteeken voort in de sage van Ixion (de zon 0 ,
den koning der Lapithen, die, toen hij tot den tafel der goden was uitver koren, Hera als bruid begeerde en op Zeus' bevel gebonden op een gevleugeld,
brandend rad door het luchtruim werd geslingerd. (Fig. 21).
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Zonneloop. Wanneer Eos haar gemaal Tithonos heeft verlaten en het
nevelen-gordijn verscheurd, vluchten ook de laatste sterren in den
schoot van Nacht. De toppen
der bergen zijn als bij tooverslag
roze getint en in de dalen huiveren
even de nevelen. Dan drijft Helios
zijn vuursnuivende vierspan voor
zijn van goud en zilver stralenden
wagen uit zijn op gouden zuilen
zich heffend paleis omhoog. Met
vaardige hand bestuurt hij de
vurige rossen, wier hoeven gloeiende vonken spatten onder het
steigerend gaan.
En als hij in den middag in
het Westen hoog boven het eiland
Trinakria, het „driepuntige" Sicilië
rijdt, verheugt hij zich bij het zien
van zijn zeven kudden runderen
en schapen, wier aantal vijftig
nooit vermeerdert of vermindert
(vgl. blz. I2 n. 2). Totdat hij
t'avond zijn vermoeide paarden
rust gunt bij den oever van den
grooten Okeanos.
Alwetend. Omdat Helios alles zag, was hij
de vraagbaak voor de zoekenden
en riep men hem aan bij beloften
en eeden. Zoo waren licht, weten
en waarheid in hem vereenigd.
Plaatselijke Behalve op den burgvan Korinthe
vereering. (plaat XVII), den Taygetos bij Sparta (plaat XLII) en op
andere plaatsen, genoot Helios vooral vereering op het eiland

DE GRIEKSCHE GODEN.

10I

Rhodos, welks aartsvaders zonen heetten van Helios. Aan
het havenhoofd van de stad Rhodos verhief zich een beeld
van Helios, meer dan dertig meter hoog, de zgn. Colossus
van Rhodos, een der zeven wonderen van de oude wereld.
Aninisme. Heilig was Helios de haan, als aankondiger wellicht van
het licht. Men offerde hem paarden, vooral witte.
Helios in
Op een Apulische vaas (Fig. 22), te zien in het Britsch
de Kunst.
museum te Londen, rijdt Selene als amazone op een wit
paard weg over de bergen, waarheen een jager met zijn hond
zich richt. Hij krijgt twee jachtspiesen mee van de gevleugelde
godin Eos, achter wie omhoog een knaap, de morgenster, ten
afscheidt wuift. Achter hem duiken zwemmende jongens,
sterren, in de golven van Okeanos neer, waaruit de vier
gevleugelde witte paarden van den zonnewagen zich verheffen,
bestuurd door Helios, om wiens hoofd een stralenkrans is
aangebracht. Dezen „nimbus" vinden wij later weer bij Christelijke afbeeldingen van God en de heiligen (madonna's). Een
zelfden stralenkrans draagt ook Helios met zijn vierspan op
een steenen gevelstuk (metoop) uit Troje (vgl. ook plaat IV).
in Rome. De Romeinen vereerden op den duur als zonnegod Phoebus
Apollo ter wiens eere in 212 v. C. de ludi Apollinares werden
ingesteld, die men in de eerste helft van Juli vierde (z. blz. 53).

Phaëthon.
Godenkinderen, dachten de Grieken, worden op dezelfde
wijze groot gebracht als stervelingen. En dus leefde de jonge
Phaëthon in het land der Aithioften, der „brandgezichten",
in het verre Oosten bij zijn moeder Klumene, di. „de vermaarde". Eens kwam Phaëthon geheel ontdaan thuis: de zoon
van Zeus en Io, Epaphos (z. blz. 27), had hem geplaagd en
gezegd, dat hij geen zoon van Helios was. Zijn moeder troostte
hem en verzekerde plechtig, dat Helios zijn vader toch was.
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Hij moest het zelf hem maar gaan vragen : het was geen
verre reis. De jongen ging. En toen hij kwam, in het land
der Indiërs was het, waar op een hoogen burcht het witgoud-zilveren paleis stond van den zonnegod -- een meesterwerk weer van Hephaistos' kunst —, toen trad hij moedig
door de poort naar binnen. Maar verblind door het helle licht
van troon en stralenkrans bleef hij een wijle staan. Totdat
Helios hem met vriendelijke woorden tot zich riep en vroeg,
wat hem hierheen dreef. Daarop zwoer de god van het licht
plechtig bij het godenpaar van Hades' donker rijk, dat
Klumene waarheid had gesproken. En om te toonen, dat ook
zijn woord waarheid was, zwoer Helios bij voorbaat, dat hij
eiken wensch van Phaëthon vervullen zou.
Dat liet zich deze geen tweemaal zeggen. Met stralende
oogen vroeg hij terstond, of hij dan één keer ook eens den
zonnewagen mennen mocht ! Helios werd wit van schrik. Wat?
Neen ! Maar hij had het gezworen. Alleen dus nog afraden
kon hij het hem. De jongen wist niet, zei hij, wat hij daar
vroeg; hoe gevaarlijk die tocht was, hoe schichtig de paarden,
hoe steil en moeilijk de weg. Zelfs niet Zeus was bij machte
den zonnewagen te berijden. En wat zou hij dan, Phaëthon,
een jongen nog maar? Doch vergeefs : Phaëthon wilde en zou.
Daar stond het voertuig: as, dissel en velgen van goud,
van zilver de spaken en flonkerend edelgesteent op het juk
en het tuig der paarden. Die spanden de Horen er voor.
Helios zette zijn zoon den verblindenden stralenkrans op het
blonde hoofd, gaf hem nog menigen goeden raad, totdat het
oogenblik van vertrek daar was en Phaëthon de paarden
voorwaarts joeg. En voort ging het, omhoog, de wolken te
gemoet, sneller nog dan de wind. De vurige paarden, gewend
aan de hand van hun meester, voelden zich vrij, de kar zoo
licht en renden op en naast den weg. Phaëthon werd bang:
ginds in de diepte lag de aarde en voor hem op den hoogen
hemelbaan vertoonden zich dreigend de monsterachtige teekens
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van den dierenriem. Teruggaan was niet mogelijk en 't Westen
nog heel ver. Een fibers kwam over zijn oogen. Reeds strekte
de Schorpioen zijn giftige scharen naar hem uit! De teugels
ontglipten zijn handen en in duizelingwekkende vaart sleepten
de hollende paarden den wagen achter zich aan, eerst opwaarts,
dan omlaag. De wolken verdampten, boomen en gras verdorden en begonnen te branden; rivieren droogden op en
steden vielen in puin. Driemaal dook Poseidon op uit de
kokende golven, driemaal zonk hij er terug. Ja zelfs tot in
de onderwereld drong de gloed van de zon. Toen slingerde
Zeus zijn bliksem. Als een neerschietende ster tuimelde
Phaëthon in de diepte.
Aan de oevers van de Po, waar Phaëthon gevallen was,
beweenden Klumene en haar dochters zijn lijk vier maanden
lang. Toen veranderden zij in populieren. Hun tranen druppelden nog langs hun stammen en stolden in het zonlicht
tot barnsteen.

DE AARDE EN DE ONDERWERELD.
Demeter (Ceres) en Persephone (Proserpina).
In de bonte verscheidenheid der godengestalten, die op
Griekschen bodem zich met den groei der beschaving mede
ontwikkelden, hebben godsdienstige denkers en dichters, van
wie wij in Hesiodos een voorbeeld hebben, getracht orde en
regelmaat te brengen. Die taak was niet gemakkelijk. Want
bij alle verschil bezaten de Grieksche goden en godinnen toch
veel overeenkomstigs, dat meer nog misschien dan hun
verschil wortelde in den oorsprong van hun wezen.
Aardgoden. Uit een ver verleden dagteekent de tegenstelling tusschen
de godenwereld boven en die binnenin en op de aarde.
— Aardsche en onderaardsche of onderwereldsche geesten of
goden waren namelijk één. — Het is de bekende tegenstelling
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van hemel en aarde, zooals die in godenparen als Ouranos
en Gaia, Zeus en Hera of Demeter aanschouwelijk werd
gemaakt. Tegenover den hemel als mannelijk element stelde
men de aarde als het vrouwelijke. Ook was de hemel, het
bovenaardsche, de plaats van het licht tegenover de duisternis
van het onderaardsche en de aarde.
Voor de Grieken zetelden de hemelsche goden op den
Olympos, de aardsche in en op de aarde. Maar scherp is
die tegenstelling nooit geweest. Want evenals Zeus ook op
aarde gebiedt en hij meermalen ingrijpt in het „rijk" van zijn
broer Hades en dat van Poseidon, en evenals Hephaistos b.v.
zijn werkplaats heeft op den Olympos, maar evenzeer onder
in een berg op Lemnos of op Sicilië, bewegen zich aardsche
goden als Demeter en Poseidon soms te midden van de
eeuwige bewoners van den Olympos. De oorspronkelijke
verwantschap van hun wezen was, schijnt het, sterker dan
de kunstmatigheid van hun scheiding.
Ook de tegenstelling van licht en duisternis als levengevend
en doodend is niet volgehouden : Olympische goden als Zeus,
Athena, Apollon, Artemis en Ares veroorzaken den dood,
terwijl (onder)aardsche machten als Hades, Persephone en
Dionysos den menschen rijken zegen schenken.
Ouder dan de tegenstelling : hemel en aarde moet de
Moeder
Aarde. voorstelling geweest zijn van de aarde als moeder, d.i. voedende.
Ongehuwde aardgodinnen, zooals Athena en Artemis, zijn
er om dit te bewijzen. En dat weer deze voedende moeder aarde
oorspronkelijk een doodsdaemon moet geweest zijn, blijkt reeds
uit het wezen van die godinnen en zal straks opnieuw blijken
uit de doodsgodin Persephone en uit den doodsgod Hades,
die later de zegenende Pluto of Ploutos, d. i. „rijkdom"
werd (z. blz. II2).
Aan den onderaardschen oorsprong van Demeter herinnert
Orakels
godin. nog haar werkzaam aandeel aan het orakel in Delphoi. Zij
was daar orakelgodin, waarschijnlijk na Gaia, maar voordat

Hermes als Slaapgod.

PLAAT XXVIII.

Hermeskop van Praxiteles.

PLAAT XXVII.

PLAAT XXX.

PLAAT XXIX.

Athena-kop van Pheidias.

Athena met Nike.

PLAAT XXXL

Oordeel van Paris.
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Apollon het voor altijd beroemd maakte. Een op de plaats
van den Apollon-tempel teruggevonden omphalos, dien men
voor den oorspronkelijken houdt, draagt den naam van Gè
(Fig. I3). De oudere aardgodin zal voor de nieuwe, haar
kleindochter (z. blz. 13 e.v.), hebben moeten wijken.
Animisme. Van een diergestalte van Demeter zijn geen sporen meer
over. De haar heilige dieren waren : zwijn, stier en koe, die
Vegetatie. alle drie wijzen op de vruchtbaarheid eener vegetatie-godin.
In die hoedanigheid offerde men haar ook vruchten en honig.
Ergens in Arkadië beschouwde men de peulvruchten, een
geslacht in Attika beschouwde de vijgen als gaven van
Demeter, maar algemeen gold zij als de schenkster van het
graan 1) en als de godin van den landbouw.
En mèt den landbouw schonk zij den menschen een georThesmoo
phoros. dend leven in het huwelijk, het gezin en den staat. Als
Thesmophoros is zij de stichtster en handhaalster der vaste
zeden en gebruiken, van recht en orde, evenzeer als dit de
aardgodin Themis was. De vruchtbaarheidsgodin, die aan
de vrouwen den kinderzegen schonk, werd de beschermster
van het zedelijk leven in de geordende maatschappij (vgl.
Hera en Artemis).
In het godensysteem van Hesiodos werd Demeter de dochter
Verwantschap. van Kronos en Rhe(i)a, de zuster en vrouw van Zeus en
moeder van Persephone (z. blz. 26). In Boiotië 'heette zij de
vrouw van den aardschudder Poseidon.
Persephone. Evenals andere godendochters, was Persephone oorspronkelijk
een zelfstandige, waarschijnlijk Peloponnesische godin. De
onderwereld was reeds haar rijk, voordat Hades haar er heen
voerde. Met andere onderaardsche machten deelt zij haar
dubbele wezen van doodsgodin en schenkster van voedsel en
leven. De verbinding met Hades en met Demeter maakte
1) Zeer waarschijnlijk bestaat er verband tusschen de Korenmoeder der
Germaansche mythologie en Demeter; maar eenzelfde oorsprong van beiden
is nog niet aangetoond.
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van deze drie godheden weer een drie-eenheid, door wier
gelijken aard de scheppende kunstenaars bij hun verhalen en
uitbeeldingen gebonden bleven. Op vazen kan men Persephone
van Demeter vaak niet onderscheiden. In de 5 e eeuw v. C.
kleedde men haar in tegenstelling tot haar Dorische moeder
in Ionisch gewaad. Een in Mi nchen bewaarde „kop" van
Persephone toont de verheven opvatting van den beeldhouwer Praxiteles (z. blz. 71).
De jonkvrouwelijke aardgodin, die in wezen dezelfde schijnt
Demeter en
Kore.
als de oorspronkelijk ongehuwde Moeder Aarde, is naast
deze geworden de dochter. Bij deze aardsche moeder en
maagd, Demeter en Kore, werd de hemel, het mannelijke
element, de echtgenoot en vader in den persoon van Zeus.
De verhouding van Demeter en haar dochter werd voor de
dichters der oudheid het onderwerp voor een mythe, die
uitmunt door fijngevoelige moederliefde en waarin de oorspronkelijke verwantschap tusschen onder- en bovenwereld,
dood en leven, duidelijk zichtbaar gebleven is. De Homerische
hymne op Demeter verhaalt haar ongeveer aldus:
Eens was Persephone met haar gevolg van jonge meisjes,
dochters van Okeanos, in het vruchtbare land van Nysa aan
het bloemenplukken. Vroolijk en vlijtig borgen zij in den
schoot harer kleedjes een schat van rozen en krokussen, lelies
en hyacinthen. Daar ontdekte een eind verder Persephone een
prachtige, sterk geurende narcis ! Dien had, op verzoek van
Zeus, Gè er doen bloeien. Het verlangen naar zoo'n zeldzame
schoonheid — zijn geur bezat geheime kracht! — dreef
het argelooze meisje weg van haar vriendinnen. En zie, juist
wanneer zij zich wil bukken en reeds haar hand tot plukken
strekt, opent zich eensklaps de aarde : de vorst der schaduwen,
wien Zeus, haar vader, haar naar Grieksch gebruik had toegezegd, rent met zijn vurige, zwarte paarden op haar toe en
verdwijnt met het doodelijk verschrikte meisje in zijn wagen
even snel als hij verschenen is. Geen van haar vriendinnen
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heéft er iets van gezien, maar Persephone's hulpgeroep bereikt
de ooren harer moeder en jaagt haar een hevige schrik en
pijn in het hart. Zij rukt de korenaren, die haar hoofd omstrengelen, los, trekt het donkere rouwgewaad zich om de
leden en begint een eindeloozen onderzoekingstocht door alle
landen. Negen dagen lang doolt zij rond zonder drank of spijs
en zonder bad en als zij op den tienden eindelijk, ten einde
raad, aan Helios, „die alles ziet", vraagt, wie haar dochter
roofde, verneemt zij van hem de waarheid (vgl. blz. Ioo).
Vertoornd op Zeus, die haar moederrecht miskende, mijdt
zij het gezelschap der onsterfelijken en zet, als oude vrouw
vermomd — ook in Italië kende men het Oude Jaar als een
oude vrouw (z. blz. i70) — haar dwaaltocht onder de menschen
voort, totdat zij bij Eleusis in Attika komt. Daar zit de
„mater dolorosa", de kinderlooze madonna, neder in de
schaduw van een olijfboom bij een bron, die sindsdien de
meisjesbron genoemd werd, en op een steen, die voortaan
de „steen der droefheid" heeten zou (vgl. Niobe, blz. 61).
Terwijl ze hier in haar kleed gehuld stil nederzit, komen
de dochters van den „koning" van Eleusis Keleos 1) naar de
bron om water te putten en voeren de oude vrouw, Deio
noemen zij haar in Eleusis, mee naar huis, waar zij voor moeder
Metan(e)ira, d. i. „die onder de menschen toeft", den jonggeboren Demopho^n -- latere sagen noemen hem Triptolemos,
d. i. „den zeer schokkenden" — verzorgen kan. Zwijgend
volgt de godin, het hoofd omhuld, de meisjes. En wanneer
bij het binnengaan der woning zij met heur hoofd de zoldering
aanraakt, straalt plotseling de deur in helder licht, zoodat de
„koningin", die juist haar zoontje koestert, vol vrees en ontzag heur plaats aan de vreemdelinge afstaat. Maar deze wil
niet zitten op een zoo mooien zetel. In stille smart blijft zij
1) Deze Keleos, d. w. z. de „splijter" (?) en zijn zoon Triptolemos zullen
nauwverwant zijn geweest aan Poseidon en Erechtheus. Hun woning was dan
wel onder de aarde 1
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staan, totdat een der meisjes, Iambe, d. i. „spot" of „scherts"
genaamd, haar een eenvoudigen stoel toeschuift. Daar op zit
ze langen tijd stom en roerloos ; ze drinkt noch eet d. i. ze vast.
Totdat haar in het eind Iambe 1) door haar plagende
scherts doet lachen en haar er toe brengt, om wat van de
gerstenpap te proeven. Die blijft haar van nu af heilig,
evenals de scherts. Den kleinen Demophoon neemt zij onder
haar hoede en wonderlijk is het, zooals het kind door haar
zorg gedijt. Zij zalft hem met ambrozijn, om hem onsterfelijk
te maken. Zij draagt het menschenkind aan haar borst en
haar goddelijke adem geurt zoet en zacht hem over het
gezicht. 's Nachts legt zè hem heimelijk als een houtblok in
de asch van den haard. Daardoor zou zijn lichaam van aardsche
onvolkomenheid gereinigd (z. blz. 95) en onsterfelijk geworden
zijn, als niet de moeder, nieuwsgierig als menschen zijn,
verwonderd over het snelle groeien van haar zoon, eens op
een nacht de godin beloerd en beluisterd had en, toen ze
haar kind in het vuur zag liggen, luidkeels had gegild. Op
haar gejammer legt, verbolgen, Demeter den jongen weer op
den grond. Nu het vuur hem nog niet geheel gereinigd heeft,
zal hij weliswaar sterfelijk blijven, maar eenmaal gekoesterd
door de godin zal hij bijzondere eer genieten. Hiermee openbaart
Demeter, wie zij is en gelast, dat men haar een tempel bouwen
zal bij de bron Kallichoros, „waar schoone reidansen kunnen
worden uitgevoerd". Door een ongewonen dienst, dien zij
de menschen zal leeren, moeten zij trachten haar toorn te
vermurwen.
Spoedig was de tempel voltooid. Ver van den kring der
goden woonde Demeter er. Steeds nog vertoornd om het
verlies van haar kind, deed de machtige godin den oogst
mislukken en zond ze hongersnood, zoodat de menschheid
1) Naar haar heeten in de poëzie de hekeldichten en vroolijke liedjes:
jamben. Vroolijkheid en scherts omgeven ook nu nog de komst van het
nieuwe jaar (vgl. Vastenavond).
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tot ondergang gedoemd scheen en de goden van alle offergaven dreigden te worden beroofd.
Toen zond Zeus de goden, den een na den ander, om
haar te vermurwen. Maar Demeter weigerde terug te keeren
op den Olympos en het veldgewas weer te doen gedijen,
voordat haar dochter haar teruggegeven werd.
Door deze onverzettelijkheid van Demeter zag de vader
van goden en menschen zich genoodzaakt Hermes naar de
onderwereld te sturen, om Persephone terug te brengen bij
haar moeder. Maar vóórdat Hades haar liet gaan, gaf listig
hij haar een pit van een granaatappel te eten. (De granaat was
wellicht ook een zinnebeeld van de onverbreekbaarheid van
het huwelijk). Daardoor verhinderde hij, dat zij voor goed
van hem gescheiden zou worden.
Zoo keert dus Persephone op aarde terug. Maar Zeus
bepaalt, dat zij twee derden van het jaar zal wonen bij haar
moeder in de bovenwereld, maar èèn derde ginds in Hades'
rijk. De moederliefde van Demeter bleek sterker dan de
macht van den dood
De smart van Demeter was een zegen geworden voor de
menschen. Overal toch, waar zij op haar dooltocht vriendelijk
ontvangen was, liet zij haar gave, de vrucht der aren, achter;
leerde zij hen ploegen en zaaien en het werk van den oogst.
Ook brood bakken leerde zij hen.
Dienst. De vereering van Demeter was in Griekenland algemeen.
In de vereeniging van haar dienst met dien van de doodsgodin
Persephone lag de eenheid opgesloten van leven en sterven
en het geloof aan een leven na den dood. Op de dagen,
waarop men in de lente de wederopstanding vierde van
Persephone, bracht men ook offers aan de zielen der gestorvenen, die men mèt Persephone op aarde teruggekeerd waande.
Eleusinische De vrees voor den dood en het gemis der gestorvenen
Mysteriën• vonden vertroosting in de mysteriën te Eleusis, geheime plechtigheden, die in het voor- en najaar met schitterende feesten
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werden gevierd. In deze mysteriën waren behalve Demeter
en Persephone ook andere godheden opgenomen, zooals
Dionysos, eveneens een vruchtbaarheids-geest, die met den
naam Iakchos aangeroepen werd.
Nadat in Februari de nieuwe ingewijden, de „mystai", bij
den tempel van Demeter aan de oevers van de Ilissos, dicht
bij Athene, waren voorbereid in de zoogenaamde kleine
mysteriën, vierde men in September de beroemde groote mysteriën. Deze werden elk vierde jaar bovendien door kampspelen
opgeluisterd. Eerst hadden te Athene — want de feesten
stonden onder de bescherming van dien staat -- allerlei
optochten, offerplechtigheden, reinigingen, gepaard met
vasten, plaats als voorbereiding voor het eigenlijke feest. Op
den vijfden dag trok dan een processie van hoogwaardigheidsbekleeders en priesters, waarbij zich duizenden van
heinde en ver aansloten, van Athene over den twintig kilometer langen straatweg naar Eleusis. Omdat het beeld van
den jongen Dionysos er in meegedragen werd, heette deze
processie de Iakchos-stoet. De deelnemers droegen myrten,
klimop, landbouwwerktuigen, korenaren en fakkels in de
hand en uitten hun vroolijkheid door gezang en dans en
gulle scherts. Bij het lichten der eerste sterren kwam de
stoet in Eleusis aan, waar men dan in een vlakte bij de zee,
bij de Kallichoros-bron en in het, ten tijde van Perikles
voltooide, Telesterion, het wijdingsgebouw, verschillende plechtigheden bijwoonde. De voornaamste plechtigheid bestond in
een soort passiespel, dat het lijden van Demeter toonde en
waarbij deze godin met Persephone en Iakchos de hoofdfiguren
waren. Doordat de ingewijden tot geheimhouding verplicht
werden, bestaan er over den inhoud van het vertoonde slechts
gissingen. Het schijnt, dat de aandoeningen, die de ingewijden doorleefden, hen louterden van de verschrikkingen
van den dood en hen verzoenden met hun aardsche bestaan
door de hoop op verlossing van alle zonden in een leven
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hiernamaals. Dit verklaart dan wel den hoogen eerbied,
waarmee dichters als Pindaros, Aischylos en Sophokles van
de Eleusinische mysteriën gewagen.
Vermenging Deze mysteriën zijn de voorbeelden geweest voor de
met andere geloofsbekeeringen,i de inwijdingen bij geestelijke orden en
mysterien.
kerkgenootschappen in lateren tijd. Behalve de mysteriën van
Demeter en Kore en van Dionysos kenden de Grieken die
van Orpheus en van de Kab(e)iren, zegen brengende godheden
op Samothrake en de Oostersche van Adonis (blz. 68) en van de
Klein-Aziatische berggodin Kybele (Rheia), wier dienst verwantschap toont met Aphrodite. Invloeden van deze concurreerende
mysteriën, evenals van de Egyptische van Isis en Osiris en
van den Perzischen god Mithras deden de Eleusinische
mysteriën na den Peloponnesischen oorlog en vooral na
Alexander hun oorspronkelijk karakter verliezen.
Demeter in Afbeeldingen van Demeter geven haar te zien als een
de kunst. vrouw in den vollen levensbloei met een krans van korenaren
om het hoofd, een fakkel in de eene, de maan en korenaren
in de andere hand ; ook wel met een korf vol bloemen of
vruchten en aren en met een bij de mysteriën gebruikt kistje.
Ceres.
De Italische graangodin Ceres schijnt oorspronkelijk een
mannelijke vegetatie-geest geweest te zijn, maar onderging
reeds vroeg den overheerschenden invloed van Demeter, die
haar tenslotte geheel verdrong. Persephone en Iakchos werden
vereenzelvigd met Libera en Liber. In April vierden in Rome
de Plebejers de Cerealia, het feest voor Ceres, terwijl eenige
dagen daarvoor de Patriciërs de Megalesia, het feest voor
Kybele vierden. De zucht naar het vreemde en nieuwe en
het versleten raken van oude bestaande godsdienstvormen en
gebruiken werkten deze vermengingen in de hand.
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Hades (Pluto).
Voor primitieve, weinig ontwikkelde menschen is de dood <;
niet alleen geheimzinnig, maar bovenal vrees-aanjagend. Bij +'
de door schrik en droefheid verbijsterde bloedverwanten leeft
de herinnering aan den pas gestorvene fel op. Deze herinnering,
de nog niet verbroken eenheid met den doode, openbaart
zich vooral in den slaap, waarin dikwijls de gestorvene voor
het geestesoog der nabestaanden verschijnt met een helderheid,
die den droom werkelijkheid doet schijnen (vgl. blz. 4).
Schimmen= Deze geestes-verschijnselen zijn voor deze laag-ontwikkelden
rijk. geest-verschijningen. Hieruit ontstaat dan een geloof aan een
voortbestaan van den doode als geest, als schim. Leven
eenmaal de dooden voort als geest of schim, dan volgt van zelf
de vraag : waar ? Deze vraag heeft bij verschillende volken dit
antwoord gekregen, dat de geesten der overledenen naar
een schimmen- of doodenrijk verhuizen. Zoo o.a. bij de
Grieken en Romeinen.
De plaats van dit rijk der dooden was, natuurlijk, onzeker.
Sommigen dachten het zich in het verre Westen, aan de
overzijde van den Okeanos, of in het duistere, sombere Noorden.
Algemeener echter stelde men zich het hiernamaals voor in
het holle van een berg, waarin men de dooden oorspronkelijk
ook begroef. Dergelijke rotsgraven heeft men op verschillende
plaatsen teruggevonden.
Koning, heer en meester in het doodenrijk was Hades,
Avides of A(v)idoneus, d.i. de „onzichtbare", ook „de
onderaardsche Zeus" genoemd 1). Ook hij heette een zoon
van Kronos. Zijn gemalin was Persephone.
Men noemde hem : gastvrij, voor allen gelijk, hatelijk en
onvermurwbaar; maar ook betitelde men hem als wèl beradende
1) Een andere naam voor Hades is Zagreus, d. i. de „veel buit behalende"
jager (vgl. blz. 135 en blz. 26, n. 1). De latere „hemelsche" Zeus is wellicht niets
anders dan het beter-ik van den oorspronkelijken doodsgod, evenals Plouton
het is van Hades.
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en beroemd, in de hoop, hem zoodoende zachter te stemmen.
Trouwens, niet alleen leed en jammer brengt Hades : al wat
opgroeit uit den schoot der aarde zendt hij omhoog en zoo
Pluto. is hij tevens de schenker van rijken zegen. Plouton of Ploutos,
d. i. de „rijkmakende" heette hij daarom en met dezen
van dankbaarheid getuigenden naam noemde men hem later
bij voorkeur. De Romeinen spraken dan ook alleen van Pluto
en Proserpina, d. i. de „te voorschijn kruipende", als het
godenpaar in de onderwereld.
Toegangen. De toegang en de poorten van de onderwereld, zeiden de
ouden, staan dag en nacht wijd open. Men wist er aan te
wijzen bij kaap Tainaron in Lakonië, bij Hermione in Argolis
en op den Kolonos-heuvel in Attika : huiveringwekkend diepe
aardkloven of holen. Terugkeeren is er onmogelijk voor wie
eenmaal den drempel heeft overschreden. Dat verhindert de
Kerberos. driekoppige hond 1) Kerberos, met zijn verschrikkelijke stem,
hoe vriendelijk hij ook is voor de binnenkomenden.
Eindeloos strekt zich het donkere doodenverblijf uit: een
dorre vlakte met steenigen bodem, waarop bleek van blad
en bloem de onvruchtbare asphodillen kwijnend heenwelken.
Styx. Door dit onzalig, vreugdeloos 2) oord stroomt de Styx, de
„gehate" doodenrivier, een nevenstroom van den Okeanos.
Deze en de Kokytos, de „stroom der klachten", de Pyriphlegethon,
de „vuurstroom" en de Acheron, de „jammerstroom", benevens
de „poel der zuchten", het Acherontisch meer, omgrenzen het
verblijf der schimmen. In een oude, verweerde schuit vaart
Charon. de strenge, maar niet afschrikwekkende veerman Charon 3)
de schimmen daarheen over. Daarom geeft men den overledene
1) Tusschen hond en wolf bestond oorspronkelijk voor de primitieve
menschen geen verschil. Beiden waren ze grimmige roovers of jagers. Men
beeldde later Hades af met een wolfskap (-kop) evenals Herakles met
een leeuwenkop.
2) Het hiernamaals was voor de Grieken vreugdeloos; voor de Christenen
breekt in het hiernamaals een toestand van gelukzaligheid aan.
3) Charon is de verkorte vorm van Charopos = Charops, d. i. de
„scherp ziende" (Fig. 23).
DR RUTGERS,
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als veergeld een obool (-I- 8 ct.) onder den tong mede
in het graf; oorspronkelijk, om door hem met rust gelaten
te worden, later om hem rust te doen vinden. Want eerst

Fig. 23.

aan de overzijde van Acheron of Styx zijn de schimmen
voor goed hier vandaan.
Wanneer de zielen der dooden onder het geleide van
Lethe.
Hermes (z. blz. 77) in „het huis van Hades", kortweg den
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Hades genoemd, zijn aangekomen en door Charon zijn overgezet, drinken zij op de asphodillen-weide uit de rivier de Lethe,
den „vergetelheidsstroom", waardoor de herinnering aan hun
aardsche bestaan hun ontvliedt.
Drieschaar. Dan verschijnen zij voor de drieschaar der onderwereld, de
drie rechters, die de goeden zenden naar het Elysische veld
en de slechten ter bestraffing overleveren aan de Erínyen, de
wraakgodinnen, terwijl de overigen, de meesten, blijven rondwaren op de asphodillen-weide. Deze drie rechters waren
Aiakos, eens „koning" van het eiland Aigina, Minos en
Rhadamanthys, eertijds „koningen" van Kreta. Om hun
rechtvaardig bestuur — zij waren zoons van den orde en
recht beschermenden Zeus (z. blz. 23) — was hun deze
waardigheid toegekend.
Elysion. In den koningstijd, waarvan Homeros dichtte, plaatste men
het Elysische veld in de bovenwereld, aan den donkeren
Westkant van de aarde, vóór den Okeanos. Winterstormen,
sneeuw en regen blijven er verre, maar zachte zephyrs
waaien er heerlijke koelte heen van uit den Okeanos. Daar
heerschte de blonde Rhadamanthys te midden van een
menigte uitverkorenen, vrij van zorg en moeiten en ongenaakbaar voor den dood. Helden als Peleus, Kadmos en
Menelaos toefden er.
Hesiodos spreekt niet van een veld, maar van eilanden der
gelukzaligen, bij de oevers van den Okeanos, waar het land
in één jaar driemaal vruchten draagt. Eerst later kwam het
Elysion in de onderwereld te liggen als tegenstelling tot den
Tartaros, de verblijfplaats der verdorvenen.
Tartaros. Wanneer een bronzen aambeeld, zoo geloofde men, uit
het midden van den hemel zou neervallen op de aarde, zou
dat negen dagen en nachten duren. Welnu, even ver als de
aarde beneden dat hemelpunt ligt, even ver onder de aardschijf
ligt de Tartaros, de kerker der misdadigen, waarin Zeus de
Titanen geslingerd had (z. blz. I5). Uit dere voorste iftgen
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van - Elysion en Tartaros ontwikkelde , zich later die van

„hemel" en „hel".
Algemeen bekend waren de straffen, waarmee Tantalos,
Sisyphos en de Danaieden eeuwig voor hun misdrijven, op
aarde begaan, moesten boeten.
Tantalos. Tantalos heerschte als „koning" in de stad Sipylos, aan
den voet van den gelijknamigen berg in Lydië. De goden
hadden hem gezegend met een overvloed van aardsche goederen : de Sipylos leverde hem goud in menigte, zijn landerijen
droegen rijken oogst aan vruchten en gewassen en groote
kudden schapen, runderen en paarden bezat hij. Als gelijke
verkeerde hij met de goden, deze „koning" 1) ; beurtelings
waren zij zijn gast en hij de hunne. Maar deze weelde was
te zwaar dan dat de beenen van een „sterveling" die konden
dragen. Koning Tantalos werd trotsch en overmoedig, en toen
misdadig. De geheime besluiten der goden, die Zeus hem had
toevertrouwd, verried hij, gelijk de vuurdief Prometheus, aan
de menschen. Aan het feestmaal op den Olympos ontvreemde
hij nektar en ambrozijn en trakteerde daar zijn vrienden op.
Toen Zeus hem eens toestond een gunst te vragen, luidde
het overmoedige antwoord van den trotschaard : „Het ontbreekt
mij aan niets; mijn geluk is aan dat der goden gelijk. Ik heb
geen gunst van u noodig." Ook ontzag zich Tantalos niet,
om den gouden hond, die vroeger op Kreta Zeus en zijn
voedster had bewaakt en dien de hemelvorst daarom tot
tempelwachter daar had aangesteld, in zijn paleis te verbergen,
toen Pandareos, de dief, hem dit vroeg. Aan Hermes, die op
Zeus' bevel het dier terug kwam eischen, loog hij, dat hij van
niets wist en schroomde niet, dit te bezweren met een meineed.
Maar het allerergste komt nog. Toen weer eens de goden
zijn tafelgasten waren, zette hij hun het vleesch voor van zijn
eigen zoon Pelops, dien hij had laten slachten als een rund.
1)

Vgl. blz. 28 n. 1.
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Hij wilde namelijk eens probeeren, of de goden zoo alwetend
waren, dat ze het zouden bemerken. En af ze het merkten !
Ze raakten vol afschuw het vleesch niet aan. Alleen Demeter,
„die te veel verdiept was in haar verdriet over het verlies
van Persephone", proefde van het schouderstuk, dat haar
was voorgezet. Zoodra de goden het schandelijke bedrog
ontdekten, legden zij de stukken bij elkaar in een ketel en
droegen Hermes op, door vernuftige kokerij daaruit Pelops
terug te tooveren. Dit gelukte. Maar toen Pelops jeugdig en
frisch uit den ketel te voorschijn sprong, ontbrak hem een
schouderblad. De kunst der goden gaat gelukkig ver. Hij
kreeg er een van ivoor voor in de plaats, met het gevolg,
dat al zijn nakomelingen een witte plek erfden op een van
beide schouders !
Nu was het geduld van Zeus uitgeput. Met zijn bliksem
stiet hij Tantalos onder in den Tartaros, waar hij, de onderaardsche Zeus, hem op verfijnde wijze strafte : geplaagd door
honger en dorst staat Tantalos er tot zijn kin in een doorzichtig meer. Bukt hij om te drinken, dan zakt het water
plotseling weg. Boven hem hangen de takken van vruchtboomen
met ooft zwaar beladen. Maar zoodra de grijsaard een arm
uitsteekt om te plukken, buigt de wind de takken omhoog
en buiten zijn bereik. Bovendien bedreigt een overhangend
rotsblok 1) aldoor zijn hoofd. Geen wonder, dat deze Tantaloskwelling spreekwoordelijk werd !
Sisyphos. De „stichter en eerste koning" van de rijke koopstad
Korinthe, Sisyphos, „zoon" van den windgod Aiolos, verwierf
zich door zijn slimheid (vgl. Hermes) ontelbare schatten. Maar
zijn onverzadelijke hebzucht en het misbruik, dat hij van zijn
rijkdom maakte, werden zijn ongeluk.
1) Hoezeer het wezen van Tantalos dat van een bergtop(god) is, blijkt uit
de vertaling van zijn naam, die „wiegelsteen" beteekent, en uit den berg
Tantalos op Lesbos. Wiegelsteenen heeten ook nu nog op bergtoppen in
Duitschland woonplaatsen van berggoden.
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Zeus had Aigina, de dochter van den stroomgod Asopos,
in de buurt van Korinthe gehuwd ; d. w. z. naar aloud Grieksch
gebruik : ontvoerd ; en wel -- toevallig ? — naar het eiland
Aigina. 1) Haar vader wendde zich tot Sisyphos om raad.
En inderdaad wist die er alles van en in ruil voor de bron
P(e)irene, die Asopos voor hem op den burg van Korinthe
deed ontspringen, verklapte hij het geheim van Zeus. Hevig
vertoornd zond hierop Zeus Thanatos, den Dood, — een
daemon, die nog steeds niet dood is ! — op Sisyphos af, om
hem naar de onderwereld te brengen. Maar de geslepen koning
wist Thanatos te voorkomen en sloeg hem in boeien. Toen
stierf er op aarde geen mensch meer !
Zeus zond nu den geweldigen Ares, die den Dood bevrijdde
en Sisyphos wegvoerde naar het schimmenrijk. Dat had de
slimmerd ook verwacht en daarom had hij zijn vrouw Jlerope
al bij voorbaat gezegd, dat zij zijn lijk niet moest begraven
en vooral geen doodenoffers brengen moest. Hades en Persephone, zoo wist hij, misten die niet graag. Zij stonden hem
dus op zijn smeeken toe, om naar de bovenwereld terug te
gaan en zijn vrouw voor haar verzuim te straffen. Eenmaal
boven was hij niet van plan weer dadelijk het leven daar
vaarwel te zeggen. Hij leefde er lustig op los en ging zich
aan alle mogelijke genietingen te buiten. Totdat bij een feestmaal en drinkgelag Thanatos hem verraste en hem, nu voor
goed, naar Hades bracht.
Zwaar moet hij daar zijn euveldaden boeten : hem is een
zwaar rotsblok gegeven, dat hij, de zoon van den wind, uit
een diep dal tegen de helling van een berg omhoog moet
wentelen. Is hij ten koste van zwaren arbeid er ten slotte in
geslaagd den steen boven te brengen, dan rolt die plotseling
omlaag, zoodat het werk van voren af aan beginnen moet.
Kleinzonen van Io's zoon Epaphos (z. blz. 27) waren
1) Deze naam is verwant met aigis, eik, Aigeus, Aigaia en het Grieksche
woord voor „geit".
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Aigyptos, die over Egypte, en Danaos, die over Libye koning
was. Aigyptos had vijftig zoons, Danaos evenveel dochters.
Maar de haat van de jaloersche Hera bracht ongeluk over
de nakomelingen van Id. Daardoor moest Aigyptos zijn
broeder beoorlogen en van zijn rijk berooven. Danaos bouwde
het eerste groote schip voor vz ftig roeiers en vluchtte daarop
met zijn dochters naar Argos, het vaderland van Iii. De
koning van dit land, Pelasgos, verdedigde de smeekelingen
tegen de hen achtervolgende vijanden, maar werd door hen
verslagen.
Daarop kozen de inwoners van Argos Danaos tot koning.
Pelasgos week uit naar het Noorden. Den vrede en de vriendschap met Aigyptos en diens zonen kon de nieuwe koning
slechts verkrijgen op deze voorwaarde, dat hij zijn dochters
met diens vijftig zonen huwen liet. Hij stemde toe, maar gaf
haar heimelijk dolken, om daarmee 's nachts hun bruidegoms
te dooden. Op eene na volbrachten zij allen die gruwelijke
daad. Hypermestra alleen spaarde, uit liefde, haar gemaal
Lynkeus. Door haar zusters aangeklaagd werd zij gevangen
gezet, maar op de terechtzitting door Aphrodite zelf verdedigd en vrijgesproken. Uit het huwelijk van Hypermestra en
Lynkeus sproot het heldengeslacht, waartoe Herakles behoorde.
De overige dochters van Danaos, de Danaïeden, reinigden
op Zeus' bevel Hermes en Athena van bloedschuld. Danaos
richtte nu groote wedstrijden aan, waarbij hij zijn dochters
als prijs voor de overwinning uitloofde.
Naar Grieksche opvatting volgde niettemin de bestraffing
in de onderwereld toch : in groote kruiken moeten zij water
aandragen en dat gieten in een vat zóólang, totdat dit vol
zal zijn. Het vat is ... bodemloos : het Danaiedenvat. .
Orcus. De Romeinen noemden de onderwereld Orcus. De dichter
Vergilius, die zijn held Aeneas in het rijk der schimmen laat
afdalen om er zijn vader te ontmoeten, beschrijft het ongeveer
als volgt : de toegang bevindt zich diep in een grot (z. blz. I13)
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bij de Avernische poel in de buurt van Cumae en Napels ;
een oord, dat zelfs de vogels mijden — vandaar de naam
„a-ornos" d.i. „vogelloon" — wegens de giftige, er uit opstijgende
gassen. Voor de eigenlijke poorten liggen naast den Dood
nog de Smart, de Zorgen, de Ziekten, de Ouderdom, de Vrees,
de Honger en andere plagen, die den dood voorafgaan en
naar het doodenrijk leiden. In het midden staat een oude olm,
onder wiens bladeren de Droomen schuilen. Ook schrikbeelden
als Kentauren, Harpijen, en de honderdarmige Briareus houden
zich op bij de poort.
Van dezen voorhal leidt de weg naar den Acheron, die met
kolkende maalstroomen zijn wateren uitstort in den Kokytos.
Hier is het veer van Charon met zijn fonkelende oogen,
(z. blz. II3 n. 3), die de aan den oever rondfladderende
schimmen een voor een in zijn donkere, schuit opneemt.
Aan de overzijde, waar Kerberos de wacht houdt, verblijven
de schimmen der te vroeg gestorvenen, kinderen, onschuldig
vermoorden en zelfmoordenaars ; vervolgens op het Veld der
Zuchten zij, die tengevolge van een ongelukkige liefde stierven
en ten slotte de in den oorlog gevallenen. Over deze allen
heerscht als rechter Minos.
Daarop splitst zich de weg: rechts naar den burg van Pluto
en het Elysium, links naar den Tartarus, die door een
drievoudigen muur verschanst, omgeven wordt door den
Pyriphlegethon. De toegang voert door poorten van onverbreekbaar metaal, waarvóór Tisiphone, een der furiën, en
waarachter de Hydra, het slangenmonster, als wachteressen
geplaatst zijn. Rhadamanthys is hier de rechter, die de schuldigen
door Tisiphone en haar zusters laat geeselen en in den afgrond
van den Tartarus, den kerker, werpen. Deze is tweemaal zoo
diep als de afstand tusschen hemel en aarde.
Rechts voorbij het paleis van Pluto gaat de weg naar het
Elysium, de verblijfplaats der helden en der goeden. Hier
worden wedstrijden en feestmalen gehouden met zang en dans.
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Liefelijk is er het landschap, overstraald door een purperen
gloed. Door lauriergeboomte stroomt er de Eridanus (Po).
Hier bevinden zich ook de schimmen der nog niet levenden,
evenals die van hen, die na duizendjarige reiniging in de
onderwereld opnieuw naar de bovenwereld zullen terugkeeren.
Deze drinken uit de Lethe vergetelheid van hun vroeger
bestaan.
Aan Hades gewijd was de cypres en de narcis (z. blz. iob).
Zinne:
beelden. Hem en Persephone offerde men zwarte schapen.
'lades enz. De Grieksche beeldhouwers gaven Hades een gestalte als
n de kunst. van Zeus en Poseidon, maar met duisterder trekken, over
het voorhoofd afhangend, dus onverzorgd, haar en een
onverzorgden baard, ten teeken van rouw. Zijn kleeding is wit.
Sinds men • in Hellenistischen tijd, d. i. na Alexander, Hades
vereenzelvigde met den Egyptischen god Serapis, gaf men
zijn beeltenissen een zachter voorkomen.
Persephone beeldde men af ongeveer als Hera, maar met
somberder gelaatsuitdrukking; als Kore jeugdig ; als de mystische
bruid van Iakchos (vgl. blz. i io) met een krans van klimop,
fakkels, schepter en een mystisch kistje 1).
Op het aan Apollo gewijde terrein in Delphoi bevond zich
een vergaderlokaal van de inwoners van Knidos, „lesche"
genaamd. Daarin had de beroemde schilder Polygnotos
(± 420 v. C.) de onderwereld in kleur gebracht, en er de
bekendste helden en heldinnen te zien gegeven.

Erinyen (Furiae), Eumenieden.
Waar heilige rechten geschonden werden — als ouders
door kinderen, oudere broers of zusters door jongere worden
1) De symbolische beteekenis van dit kistje en dat van Demeter (blz. 111)
zal wel geen andere zijn dan die van de opgeslotenheid in den dood (vgl.
Danaë, Antigone en de in een kistje) aangespoelde goden en helden).
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gekrenkt en de in zijn diepste binnenste geschokte bloedverwant door smart en ergernis in vloek en verwenschingen
uitbreekt —, daar komen door nacht en duisternis de speurende
godinnen der wraak en bloedige vergelding uit het diepste
der aarde omhoog om den schuldige te straffen. Ook over
de rechten van gastvrienden, smeekelingen, vluchtelingen en
bedelaars waken zij, evenals Zeus.
Homeros gewaagt nu eens van één, dan van meer „Erinyes",
Wraak=
godin. d. i. „toornenden". Volgens Hesiodos ontsproten zij uit het
bloed, dat uit de wond van Ouranos op de aarde viel, toen
Zeus, hem doodde (z. blz. 13). Dochters heetten zij van
Nacht. Hun aantal bleef in Athene drie, wier namen in lateren
tijd luidden : Alekto, de „nooit ophoudende", Teisiphone of
Tisijhone, de „moord wrekende" en Megaira, de „afkeurende".
Met haar spiedende oogen ontdekken zij de misdaad terstond
en als bloeddorstige honden jagen zij hun buit over land en
zee na en rusten niet. voordat zij het vergoten bloed met
bloed hebben gewroken en het „Oog om oog en tand om
tand" hebben toegepast. Hun huiveringwekkende stemmen
slaan hem, dien zij achtervolgen, met waanzin en verstandsverbijstering.
Deze wilde jageressen hadden nog geheel het ruwe karakter
behouden van het verre verleden, waartoe hun wezen behoorde
en waarin het waarschijnlijk ontstond. Hun hooge ouderdom
kan ook hieruit blijken, dht men op den Are(i)opagos (z. blz. 64)
en den Kolonos-heuvel de Erinyen trachtte te verzoenen met
een wijnloozen, uit honig en water bestaanden drank. Wijnbouw
werd in Griekenland van elders bekend (z. blz. 125).
Toenemende beschaving verzoende echter ook het wezen
van deze „helsche" godinnen. Vooral Aischylos' tragedie van
Orestes droeg hiertoe veel bij. Men meed nu den onheilspellenden naam Erinyen en noemde haar Semnai, d. i.
Eumenie: „eerwaardigen" of Eumenieden, d. i. „goedgezinden". Van
den. Attika ging dit gebruik op den Peloponnesos over. Na Alexander
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en in Rome liet men de Erinyen, die de Rom e i n en Furiae,
d. i. „razenden" noemden, onder in den Tartaros wonen, waar
zij in de naaste omgeving van Pluto en Proserpina huisden.
De Orestie van Aischylos gaf aan de Erinyen de gestalte
Afbeel•
dingen.
van grijze jonkvrouwen in een lang zwart gewaad met bloedrooden gordel, slangenharen, bloedige oogen, hangenden
tong, 1) knarsende tanden en een kwijlenden mond. Later
beeldde men haar af als gevleugelde jageressen met fakkels
en slangen in de handen, slangenharen, maar vredige gelaatsuitdrukking. De Eumenieden verschijnen als eerwaardige, ernstige
vrouwenfiguren. Zoo stonden haar beelden van Kalamis en
Skopas, uit de 5 e en 4e eeuw v. C., in haar heiligdom aan
den voet van den Are(i)opagos in Athene.

Moiren (Parcae.) 2)
De wisselvalligheden van het menschelijk leven, de vooren tegenspoed, het wel en wee, dat den mensch in zijn leven
ten deel valt en dat eindigt met den dood, noemden de
Grieken in Homeros' dagen Moira, d. i. „deel", „lot". Die
Moira gold voor Zeus soms als een hoogere macht. Men
sprak ook wel van meer dan een Moira, die dan als vrouwelijke personen gedacht werden. Deze beschikten over het lot
der menschen; daarom heetten zij „schikgodinnen". Hesiodos
reeds noemt haar namen Klotho, de „spinster", Lachesis, de
„toedeelende" en Atropos, de „onafwendbare". Zij zijn evenals
de Erinyen dochters van Nacht, dus van de duisternis;
ook wel heeten zij dochters van Zeus en Themis, d. w. z. van
de wereldorde. Haar „zusters" zijn de Horen (z. blz. 26 n. i).
1) Men vergelijke hiermee de afbeeldingen van Medousa.
2) De schikgodinnen der Romeinen, de Parcae, zijn eigenlijk geboortegodinnen (van Lat. „pario" = ik breng ter wereld). Daarentegen zijn de
Moiren door naam en wezen verwant met het Latijnsche „mors" = (doods)lot.
Beiden begrenzen zij dus het menschelijk leven, dat van „het niet" tot
„het niet" gaat.
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Later stelde men het zóó voor, dat Klotho spon, Lachesis
de (levens)draad vasthield, of lootjes uit een urn trok, en
Atropos de draad afsneed. Ook beeldde men Atropos wel
af met graveerstift en boekenrol, bezig het toebeschikte lot
in het boek des lots, „het boek des levens" op te teekenen.
Deze voorstellingen van wat men nu de „Voorzienigheid"
noemt, hebben de eeuwen getrotseerd en leven ook thans
nog onder het Grieksche volk voort.
Ditzelfde geldt ook buiten Griekenland van de godin van
Tyche
(Fortuna). het toeval, geluk of ongeluk, bij de Grieken Tyche, bij de
Romeinen Fortuna genaamd. Zij is vooral de schenkster
van de welvaart voor personen en staten en draagt dan ook
den hoorn van Amalthe(i)a (z. blz. 20), het zinnebeeld van
den overvloed. Elders heeft zij een kleinen Ploutos (z. blz. I i 3)
op den arm. Zij leidt op zee de schepen, te land den onzekeren oorlog en de volksvergaderingen en beschikt dus over
het lot der burgers en van den staat. Vele steden noemden
Tyche (Fortuna) hun schutspatrones.

Afbeel:
dingen.

Dionysos (Bacchus).
Met het wezen der goden is het evenals met dat der
menschen : het bezit dikwijls eigenaardigheden, eigenschappen,
die niet aan de oppervlakte voor de buitenwereld zichtbaar
zijn, maar die geheel afwijken van den uiterlijken schijn en
zelfs een schrille tegenstelling daarvan blijken te vormen.
Zoo was Zeus, die algemeen als levenwekkende hemel- en
lichtgod bekend is, tevens een god van onderaardsche duisternis
en dood, Athena behalve een gewapende krijgsgodin ook
een vredelievende beschermster van kunst en wetenschap.
En zoo zal de vroolijke feestgod Bakchos of Bacchus muurvast verbonden blijken met den god van den diepzinnigsten
levensernst: Apollon.
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Animisme. Evenals Ares is ook Dionysos met Noordelijke stammen

uit Thrakië mee naar Griekenland gekomen. Oorspronkelijk
was hij een bloeddorstige doods-daemon, dien men door het
offeren van kinderen trachtte te verzadigen en te verzoenen.
Zijn moordende roofzucht joeg hem als een loeienden stormwind door het gebergte (vgl. blz. 56), azende op menschenof dierenprooi: een „Wilde Jager" (Zagreus). De jagerstammen
en nomaden bedreigde hij in de gedaante van verschillende
roofdieren ; als leeuw of tijger, beer of panter, als lynx of
slang. Later vertelde men, dat Dionysos zich in die dierengedaanten kon veranderen en dat ze hem dáárom heilig
waren. Gevaarlijk nog bleef hij, als hij gezien werd als stier
of bok, met de stootende horens (vgl. Apollon, de „gehoornde").
De zielen der dooden sleepte hij mee naar zijn hol, een
grot in den berg, die leidde naar het binnenste van berg en
aarde, waar ze als schimmen bleven voortbestaan in het
donkere hiernamaals (vgl. blz. i 13).
Vegetatie. In Thrakië schijnt zich reeds vroeg een geloof ontwikkeld
te hebben aan een wederopstanding na den dood, gelijk dat
op andere plaatsen werd aangetroffen. De wisseling van zomer
en winter aanschouwde men als het leven, sterven en herleven
van den plantengroei (z. blz. 44). En omdat boomen en
planten hun levenssappen ontvangen uit den bodem, waarin
zij geworteld staan, was het de berggeest of aardgeest, die
dien plantengroei regelde en beheerschte. Nog primitiever
was het geloof, dat de geest of daemon met den plantengroei
mee stierf en herleefde, dus herboren werd (vgl. Zeus op
Kreta ; blz. 20).
Zoo groeiden uit verschillende andere, oorspronkelijk verderfbrengende goden, milde gevers en weldoeners, zoo ook werd
de doods-god Dionysos tevens een vegetatiegeest, een god
van aardsche vruchtbaarheid. En evenals andere vegetatie-goden,
had ook Dionysos zijn heilige planten. Deze waren: de klimop
en de, ook reeds in Thrakië gekweekte, wijnstok. Wat deze
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planten gemeen hebben, is het opwaarts streven en den
slingerachtigen vorm hunner ranken 1). die aan de kronkels
der slang, het aan Dionysos heilige dier, doen denken.
Inderdaad spelen deze begrippen in den Dionysos-dienst een
zeer beduidende rol.
Verschillende benamingen betitelden Dionysos als vegetatiegeest, en daaruit blijkt, dat zijn wezen met dat van andere
goden nauw verwant was. Men noemde hem „boomkweeker"
(vgl. Zeus op Kreta, blz. 21), „honigzoete", een naam, waarmee
ook de doods-god Zeus werd aangeduid, en „bloemengod",
zooals Aphrodite de godin der bloemen was.
Zijn grootste beteekenis kreeg Dionysos als god van den
Wijngod.
wijnbouw. Dat hij eerst later de Grieksche wijngod geworden
is, blijkt uit de gedichten van Homeros, waar nergens
en nooit de wijn geplengd wordt voor dezen god, die zelfs
maar weinig belangrijkheid voor de Homerische helden schijnt
gehad te hebben. Wijn is daarentegen voor deze helden een
welbekende en zeer geliefde drank en met den dienst der
goden nauw verbonden. Want de wijn is in staat, om booze
geesten, b.v. eenoogige Kyklopen, te doen inslapen en zoo
te overwinnen. Wijn benevelt en verwart den geest, wijn
„windt op", brengt in vervoering en leidt in het eind tot
wezenloosheid en razernij. Daar nu in den dienst van Dionysos
de menschen door opwindende muziek en kabaal in een
dergelijken toestand geraakten als na het drinken van te veel
wijn, is Dionysos wellicht zoo vooral de god van den wijn
en van den wijnbouw geworden. Waanzin en razernij golden
en gelden nog bij alle volksstammen met geesten-geloof voor
goddelijke bezetenheid. En wie door een daemonischen geest
„bezeten" heette, bezat tevens door zijn eenheid met dien
geest bovenmenschelijke macht en daardoor ook de gave
1) Het woord „rank" vereenigt de begrippen: slank, rechtopstaan, draaien,
list, kunstgreep en is verwant met wringen (= draaien), (k)ring en „ringelreien".
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der waarzeggerij (vgl. Inleiding). Ook in den Dionysosdienst
komen deze opvattingen tot uiting.
Met zijn hoedanigheid als wijngod kreeg Dionysos intussOen
tegelijk een edeler aanzien. Wijnbouw immers dwingt de
menschen tot vastere woonplaatsen dan het nomadenleiven,

Fig. 24.

aangezien de planten jaren van ontwikkeling en verzorging
behoeven, voordat ze rijken oogst opleveren. Daardoor brengt
de wijnbouw tevens een nieuwe beschaving met zich, even
goed als de land- en tuinbouw. Bovendien verschaft het
geestrijke druivensap, mits met mate genoten, gezellige vroolijkheid, bevrijdt het van zorgen en kwellende gedachten,
bevleugelt het als het ware den geest en brengt bezieling en
verzoening. Ja, ook in den dienst der goden had de wijn
een veredelenden invloed, doordat hij bij het offer in de
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plaats kwam van het bloed, waarmee hij de kleur gemeen heeft.
Intocht van Over de invoering van den Dionysosdienst in Griekenland
Dionysos in waren er verschillende mythen in omloop, waarin of het
Grieken%
primitieve, wilde karakter er van op den voorgrond treedt, of de
land.

wijnbouw als een zegen voor de menschheid wordt voorgesteld.
Lykourgos. Homeros verhaalt, hoe nog in Thrakië de wilden-„koning”
Lykourgos, d. i. „Wolfsaard", Dionysos met een dubbelen bijl
(z. blz. 3 e. v.), het primitieve wapen, dat bij het Dionysosoffer in gebruik bleef, overviel, toen de god met zijn stoet van
verdwaasde vrouwen, die zijn voedsters heetten, rondtrok op
het Nysa-gebergte. Verschrikt lieten de vrouwen de heilige
voorwerpen, die zij droegen, vallen en stoven uiteen, en
Dionysos zelf vluchtte en sprong in zee, waar de godin Thetis
hem opving en verborg. De vertoornde goden straften daarop
Lykourgos met blindheid.
Pentheés. Erger verging het koning Penthees d. i. „Lijder" in Thebe.
Na een tocht door Azië en Indië, waar hij zijn gaven had
verspreid, steden gesticht en wetten gegeven had, kwam
Dionysos naar het hem geliefde Thebe, waar men zijn geboorte
met 't oude koningshuis had samengebracht. De jonge regeerende
vorst, wiens moeder een zuster was van Semele (z. blz. 28),
weigerde aan de goddelijke afkomst van zijn zooveel gerucht
makenden neef te gelooven en verzette zich uit trotschen naijver
tegen diens goddelijke vereering. Hoe bitter zou hij ervaren,
dat overmoed tegen de goden steeds gewroken wordt!
Dionysos verschijnt en vervult Pentheus' moeder en alle
andere Thebaansche vrouwen met Bakchische razernij, zoodat
zij spinrokken en weefgetouw verlaten en naar de bosschen
op het Kithairon-gebergte snellen, om daar den jeugdigen
god te huldigen bij zijn komst. Maar wanneer ook Kadmos,
de nog levende stichter der stad, en de oude ziener Te(i)resias
zich ter huldiging opmaken, treedt Pentheus hun in den weg.
Reeds heeft hij eenige vrouwen gevangen laten nemen en nu
beveelt hij, dien jongen toovenaar, dien verbreker van
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bestaande godsdienstige gebruiken, te grijpen en vóór hem
te brengen. En werkelijk voeren de dienaren des konings
Dionysos, die zich vrijwillig overgaf, voor den vorst. Zelf wil
deze hem in zijn kerker sluiten. Maar wanneer hij hem wil
boeien, verwart de god zijn geest, zoodat hij niet ziet, dat hij
in plaats van Dionysos een stier bij een kribbe bindt, terwijl
de god er bij zit en het aanziet. Plotseling is het Pentheus,
of hij de muren van zijn paleis ziet wankelen; alles beweegt
en draait voor zijn oogen, en van het graf van Semele stijgt,
rood, een vuurkolom omhoog. Zoo toovert Dionysos hem het
eene schrikbeeld na het andere voor zijn benevelde oogen,
totdat de koning, ontwaakt, den jongen vreemdeling rustig
voor zich ziet staan. Vergeefs is het, dat hem een herder de
wonderen vertelt, die hij op den Kithairon de vrouwen zag
verrichten, waar zij onbevreesd en ongedeerd zich mengden
onder wilde dieren ; waar ze water sloegen uit de rots, en
waar voor haar de melk zóó uit den bodem welde, wanneer
ze dien slechts met heur vingeren beroerden : soldaten moeten,
beveelt de koning, met geweld een einde maken aan die
razernij der vrouwen ; haar bloed zal voor den nieuwen god
als offer vloeien I Maar niet hij, Dionysos is de machtigste.
Opnieuw verward van zinnen en nu in een lang vrouwenkleed
gehuld, gaat Pentheus denzelfden weg op, dien de vrouwen
zijn gegaan. Vóór zich ziet hij een stier, dien hij volgt; een
dubbele zon beschijnt zijn weg en ook de zeven torens van
zijn stad ziet hij verdubbeld.
Boven gekomen bij de plaats, waar de vrouwen rusten,
laat Dionysos Pentheus alleen, zittende op een tak van een
spar. En nu hitst de god de vrouwen op tot razende woede
tegen den man, die haar en zijn feest wil verstoren. Gruwelijk
wordt de wraak van den god : de jonge koning valt als offer,
een menschenoffer, door de handen der ontzinde, juichende
Bacchanten, die in hem niet een mensch, maar een offerstier
of jonge leeuw meenen te zien .. .
DR. RUTGERS, Propylaien.
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Ook over de eilanden van den Griekschen archipel zwierf
de machtige, wonderen doende god. De drie, op welke hij
vereerd werd, zijn met elkaar verbonden in de sage der
Tyrrheens Tyrrheensche zeeroovers, die de dichter Ovidius ongeveer
ache kapers.
als volgt verhaalt : Tyrrheensche schippers, wier kapitein
„de Slaper" heette, ankerden eens, op weg naar Delos
bij het vallen van den avond op de kust van Chios. Daar
bracht een der mannen, die op zoek was geweest naar zoet
water, een meisjesachtige jongen mee naar boord, die slaperig
en als dronken van wijn, hem nauwelijks volgen kon. Die jongen
zou, zoo dacht hij, als ze hem elders als slaaf verkochten, een
zoete winst opbrengen. Maar de kapitein vertrouwde dien
jongen in z'n meisjesachtige kleeren niet en wilde hem niet
aan boord nemen. Daarop pakte een der mannen den kapitein
beet en had hem overboord geworpen, als hij niet aan een
touw was blijven hangen. Door het hierop volgende lawaai
scheen de vreemde gast te ontwaken. Hij vroeg, hoe hij hier
op dit schip gekomen was en waarheen men hem voeren
wilde. „Wees maar niet bang" antwoordde men hem, „wij
brengen u, waar u maar wilt". Toen sprak de jeugdige
reiziger : „dan moge de vaart naar Naxos zijn ; dat is mijn
geboortegrond". 1)
Het schip ging „onder zeil". Rechts was de koers naar
Naxos. Maar toen de kaperkapitein den steven daarheen
wendde, schold en mopperde zijn volk en nam een hunner
het roer hem uit de hand.
Nu deed de jonge god -- want niemand anders dan
Dionysos was die jonge vreemdeling — alsof hij nu pas het
bedrog bemerkte en beklaagde zich luid. Maar de roeiers
lachten bij zich zelf en roeiden stevig door. Opeens, niemand
begreep waardoor, lag het schip onbewegelijk stil, als stond
1) Op Naxos huwde Dionysos Ariadne, de dochter van den Kretenzischen „koning" Minos.
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het op het strand. Roeiriem noch zeil vermocht het voort te
bewegen. En zie, daar slingerden plotseling klimopranken zich
om de roeiers en bengelden zware druiventrossen langs ra
en want. Midden in het schip stond Dionysos, het hoofd met
wingerd en druiven omkranst, in de hand de thyrsos-staf, met
wijnloof omwonden en om hem heen lagen de (schijn)gestalten
van tijger en lynx en gevlekten panter. Bij de pogingen van de
mannen, om zich te bevrijden verdunden zich hun armen tot
vinnen, groeiden hun beenen aaneen tot een visschenstaart,
en zoo sprongen ze naar alle kanten in zee als een dartele
school dolfijnen (vgl. Apollon). Alleen hun kapitein, de
„Slaper", — een evenbeeld van den god — was gebleven wie
hij was. Hij zette den god behouden op Naxos aan wal en bracht
bij het roodvlammende altaar hem een offer voor zijn redding.
Ikarios.
In Attika werd de eerste wijn verbouwd in de gemeente
Ikaria. Daar had de „eerste koning" Ikarios terstond den
god herkend d. w. z. zijn beteekenis begrepen, en hem
waardig ontvangen. Dionysos leerde hem den wijnbouw en
nu trok Ikarios, evenals Triptolemos in dienst van Demeter,
het land door, om de herders het nieuwe bedrijf te leeren.
Maar toen hij eens te vrijgevig geweest was met den „goddelijken" drank, hielden de herders zich voor vergiftigd, sloegen
Ikarios dood en begroeven hem op den Hymettos. Toen zijn
dochter het graf haars vaders vond, hing zij zich op aan den
boom er boven. De pest en waanzin, die Dionysos nu als
een plaag over het land zond, zou, zoo meldde een orakel,
niet ophouden, voordat de lijken van vader en dochter waren
gevonden. Omdat men deze niet vond, stichtte men ter eere
van de jonkvrouw een jaarlijksch schommelfeest, waarbij men
allerlei beelden en maskers in boomen ophing en schommelde,
en vader en dochter verzoende door een offer van vruchten.
Geboorte. Evenals ook nu vele steden graag deelen in den roem van
een vermaard burger en zooals zeven steden van Griekenland
dongen naar de eer, de geboorteplaats te heeten van Homeros,
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zoo ging het oudtijds ook, wanneer het de geboorte gold van
een algemeen vereerden god. Zulke hoofdplaatsen van vereering
van een bepaalde godheid trachtten daarmee haar eigen
belangrijkheid te vergrooten.
Aan de stad Thebe is zoo de eer te beurt gevallen,
algemeen de geboorteplaats te heeten van Dionysos. Natuurlijk
was het „heel lang geleden", dat de god er geboren werd,
reeds kort na de stichting der stad. Zijn vader, dat was
niemand minder dan Zeus en zijn moeder was de dochter
van onzen „eersten koning", vertelden de Thebanen (z. blz. 28).
Met vurige bliksemstralen en ratelende donderslagen was het
goddelijke huwelijk, waaruit de vruchtbaarheidsgod zou geboren
worden, gesloten en zijn geboorte kostte Semele het leven.
Maar de godenzoon, die zijn wezen als onderwereld-god niet
verloochende, haalde later zijn moeder uit den Hades weg
en voerde haar opwaarts naar den stralenden Olympos, waar
zij als Thyone, d. i. „stormende", een plaats kreeg onder de
goden. Ter vergoeding schonk Dionysos Hades de eeuwig
groene myrte, het zinnebeeld der onvergankelijkheid.
In dit verhaal, dat twee verwante goden verbond, nam Zeus
de plaats in van de aloude vruchtbaarheids-tooverij, waarmee
vooral de vrouwen den god tot „nieuw leven" wekken. Viel
dus „de appel niet ver van den stam", ook de broers en
zusters van Dionysos vertoonen verschillende familietrekken.
Delphoi. Met Apollon deelde Dionysos zijn vereering in Delphoi.
Zelfs was zijn dienst er ouder dan die van den alom bekenden
orakelgod. Dionysos was er doodsgod en vegetatiegeest en
zijn „graf" bevond zich in het „heilige der heilige" van den
Apollon-tempel vlak naast het beeld van den broeder-god.
Samen deelden zij het jaar ; immers aan Dionysos behoorden
de donkere wintermaanden en Apollon werd er bij zijn
terugkeer in de lente begroet door Dionysos, die dan verdween of „stierf".
Processie. De hooge Parnassos, welks hoogste toppen aan beide goden
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waren gewijd, was elk jaar en in bijzondere mate elk derde
jaar -- want ook aan Dionysos was het getal drie heilig —
getuige van een schouwspel, dat evenzeer als de ommegang
der danspriesters in
Rome (z. blz. 5), de
herinnering bewaarde
aan lang vervlogen tijden, waarin men door
tooverij den vruchtbaarheidsgod zijn heilzame
kracht deed medegeven
aan de deelnemers der
heilige handeling. (Fig.
25).
In de woning van
Persephone ontwaakt,
opent Dionysos den reidans met de nymphen.
Maar die nymphen, die
oorspronkelijk zijn
voedsters heetten, zijn
nu jonge vrouwen uit
Delphoi, die huis en
haard verlaten hebben,
om den jongen god te
volgen met loshangend
Fig. 25.
haar en fladderende gewaden, dansende en „euoë," „io Bakche" roepende bij het
luid gedruisch van tamboerijn en fluit. Zoo slingert zich de
stoet bergopwaarts, gelijk de klimop rankt, die in kransen de
hoofden der vrouwen tooit en gelijk de om heur lichamen
kronkelende tamme slangen, die de hoofden heffen tot schrik
van wie haar naderen wil. (vgl. blz. 2).
De op zijn toppen door den gloed der laatste zonnestralen
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rossige heilige berg weerkaatst van rots op rots het luid gejubel
en de oor- en geestverdoovende muziek, terwijl de stoet, bij
het flakkerend licht van meegedragen fakkels verder tijgt.
Het is een vreemde 6p-tocht, die bij het fantastische schijnsel
der flambouwen zich voortbeweegt in den snel donkerenden
nacht. Geen menschen, maar dieren gelijken het. Jonge bokken en
reeën springen opzij en vooruit en stooten met de horens in
de ijle lucht. Kalf en stier, alle dieren van het bergwoud,
gaan loeiend, hinnikend en huilend tusschen langwadige
vrouwen, die met geitevellen omhangen zijn, en die hen niet
vreezen, omdat zij in haar bovenmenschelijke bezetenheid één
zijn met den god, die zelf stier, ree, bok, slang of panter
is. Stierschedels, versierd met druiven en wingerdranken,
vertoonen zich hier en ginds.
Voor deze Maenaden, d. i. „razenden", of Bacchanten, d. i.
„juichenden", wordt in hun zinsverbijstering de god zichtbaar.
Door zijn kracht bezield slaan zij, evengoed als hijzelf, met
hun door een pijnappel gekroonden tooverstaf water of wijn
uit het berggesteente of scheppen ze honig of melk (vgl.
blz. 12) uit de bronnen. De feestelijke ommegang vindt zijn
toppunt in een offer en een heiligen maaltijd, die op den
berg tijdens een rusttijd wordt genoten. Daarna is het gebruik,
den tijd te korten met raadsels. Zoo keert de ontzinde
troep dan tijdelijk tot bezinning. In vroegere tijden was aan
deze processie het brengen van een kinderoffer (z. blz. 125)
en een kindermaal verbonden. Later namen dieren de plaats
der kinderen in. Door het nuttigen van rauw vleesch en
bloed 1) kregen de vrouwen, zoo geloofde men, de kracht en
zegen van den levenwekkenden god. Als offermes diende de
aloude dubbele steenen bijl, labrys geheeten (z. blz. 3). Toen
dit animistisch geloof had plaats gemaakt voor een vermenschelijkt godengeloof, was de god zelf een kind, dat in wintertijd
1)

Bloeddorst kenmerkt alle goden der duisternis.
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geboren, door de vrouwen in een wieg werd meegedragen
en gewiegd. Dit ging gepaard met een offer, dat de priester
in den tempel bracht bij het graf van den god. Ook wel
stelde men den herboren Dionysos voor als een zwartlokkigen,
zwartoogigen jongen met meisjesachtig uiterlijk (z. blz. 130).
Want onder de gedaanten, waarin de god zich kon veranderen,
behoorde ook die eener maagd.
Zoozeer verbleekte mettertijd de verschijning van den storm als
Wilden Jager, toen de booze geest geworden was een zegenende
heilbrengende god in menschengedaante. Maar de godsdienstige
gebruiken bleven bestaan en bewaarden in woord en daad
de herinnering aan berg en bosch, aan dieren en loeienden storm.
Orakel
Een eigenschap van onderaardsche schimmen en geesten
uit het doodenrijk is het, de gave der voorspelling te bezitten,
gelijk de nadering van den dood de macht bezat, om stervenden te doen profeteeren. Een godheid als Dionysos dus,
die zijn volgelingen bezielt en begeestert; kon ook in staat
zijn, om wie zich aan hem overgaven te vervullen met den
geest der profetie. Waarschijnlijk had dan ook Dionysos
eertijds een belangrijk aandeel aan het nachtelijk droom-orakel
te Delphoi, voordat Apollon — zeker wel niet zonder geldige
reden — het in bezit kreeg, of volgens de sage er bezit van
nam. Behalve als den god, die allen zonder onderscheid hun
deel geeft en behalve als den „zeer jagende" 1 ) kende men
Dionysos te Delphoi ook als dengene, „die goeden raad
geeft". De slang, dien Apollon er doodde, zal Dionysos wel
niet vreemd zijn geweest. Evenzeer als in de mysteriën te
Eleusis, was in Delphoi het wezen van Dionysos nauw verbonden met dat van „moeder Aarde" (z. blz. i io).
De verwantschap van Apollon en Dionysos bleef voor
ingewijden zichtbaar, doordat naast het graf van Dionysos
in den Apollon-tempel een beeld van Apollon stond, in den
vorm van een gouden trap. Maar ook voor buitenstaanders
1) Vgl. blz. 125 n. 1.
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was die verwantschap te zien. Want evenals aan den voorkant van den tempel op het gevelvlak Apollon met de Muzen
afgebeeld stond, zag men aan den achterkant Dionysos,
omgeven door zijn „stormende vrouwen" of maenaden. Ja
zelfs kon men de spreuk „Niets te veel" evengoed als
vermaning van den wijngod als van den god der wijsheid
opvatten ! De eerste dronk toch van den wijn, zeiden de
Grieken, is voor de Chariten 1 ), de Horen en Dionysos; de
tweede voor Aphrodite en Dionysos; maar de derde brengt
overmoed, verblinding en leed. Hier vloeiden Dionysische
en Apollinische wijsheid ineen.
Muziek en Ook in het wezen van Dionysos vinden wij vindingrijkheid
Dany. met muziek en taal verbonden. Was in den Apollon-dienst
de „paean" de heilige lofzang, Dionysos maakte aanspraak
op den „dithyrambos", den „dubbelen springpas", een vroolijken jubelzang, zooals die bij zijn intocht en de hem gewijde
reidansen gezongen werd en zooals men er later in Rome
nog bij elken triumphus 2), een zegetocht, die op den Capitolijnschen heuvel eindigde, ter eere van een overwinnend
veldheer zong. Gedurende de wintermaanden, waarin Apollon
te Delphoi afwezig was, zweeg de paean, maar vierde de
dithyrambe er hoogtij.
Tooneel.
Zang en dans zijn nog geen kenmerken van hooge beschaving. Ook primitieve volksstammen kennen ze en luisteren er
hun godsdienstige feesten mee op. Wanneer wij eens in de
gelegenheid zouden zijn, om als bokken en geiten verkleede
menschen in een koor zingende en dansende een heilige
vertooning te zien opvoeren, dan zouden wij zulk een spel
vreemd en misschien zelfs wat dwaas vinden. En toch zijn
die wilde bokkezangen en -dansen -- een bok heet in het
1) Chariten en Apollon stonden elkaar zeer na: op Delos „droeg" het
beeld van dezen god de Chariten „op zijn hand". Ook was het verschil
tusschen Chariten, Horen en Mouzen meer denkbeeldig dan groot.
2) Dit woord is uit dithyrambos, thriambos, ontstaan.
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Grieksch „tragos" en een lied „ooidè" — het begin geweest,
waaruit zich de trag(o)edie 1 ) en wellicht ook de komedie 1)
heeft ontwikkeld. De vermomming in dieren maakte plaats
voor een met menschenmaskers, terwijl de voorstellingen
gewijd bleven aan den god en op den duur de inhoud
ook ontleend werd aan mythen van andere goden en van
helden, totdat het spel en de karakters der handelende
personen gehéél menschelijk werden en drama en blijspel
gebeurtenissen uit het dagelijksch leven ten tooneele voerden.
Het koor, dat de handeling later met zijn gewijden zang
afwisselde, geraakte op den achtergrond, en bleef in nieuweren
tijd geheel achterwege. Het langst behield men het koor,
dat eens het „spel" zelf vormde, in die tooneelwerken, die
het oorspronkelijk karakter : muziek, zang en dans, bewaarden,
nl. in de opera. Daarnaast heeft de Dionysische dienst, ontdaan
van de primitieve gedaanteverwisseling, zijn edelste naklank
gevonden in het gewijde oratorium en de passie. Ook in deze
kunstuitingen hebben dus oude vormen, evenals zooveel wat ons
aan Grieken en Romeinen bindt, nieuwen inhoud gekregen.
Feesten. Van de Dionysische feesten, zijn de Attische het meest
bekend. Zij waren over de vier wintermaanden verdeeld. In
December vierde men de kleine of landelijke Dionysiën met
vroolijke optochten, dans en muziek, met verkleedpartijen en
allerhande grappen (men denke aan onzen St. Nicolaas met
zijn staf). In Athene volgde in januari de Lenaiën, het feest
van den wijnpers, waarbij tooneelvoorstellingen het glanspunt
vormden. Daarop hadden in Februari, welke maand met
de Atheensche bloemenmaand Anthesterion samenvalt, het
drie-daagsch bloemenfeest der Anthesterion plaats. Op den
eersten dag opende men de vaten, die den nu uitgegisten
nieuwen oogst bevatten. Heeren en slaven genoten kameraadschappelijk den nieuwen dronk 2). Dit was de voorbereiding
1) De Grieksche woorden luiden : „tragoidia" en „komoidia".
2) HetMaartsche bokbierherinnert in zijn naam aan dit oud-Grieksche gebruik.
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voor den tweeden dag, het kannenfeest geheeten, waaraan
de geheele burgerij, ieder met zijn eigen wijn in een bijzondere
kan bij zich, deelnam en waarbij men onder trompetgeschal
den wijn door een wedstrijd eerde. Alle kinderen boven de
drie jaar liepen getooid met bloemen en de schooljeugd
vierde dit feest vroolijk mee. Ook brachten veertien uitverkoren Atheensche meisjes met de vrouw of verloofde van
den opperpriester een zinnebeeldig offer aan den god en
werden tot zijn dienst gewijd als „bruidjes".
l
\
De laatste dag, het potfeest, was een allerzielendag ter verzoening der dooden. Men
kookte in potten allerlei zaden ter eere van
den zielengeleider Hermes en de zielen der
;
gestorvenen, die met de terugkeer van
Persephone mede naar de bovenwereld opstegen. Tenslotte sloten in Maart de groote
Dionysiën, ter eere van den bevrijdenden
god, met grooten luister de rij. Aan dit
feest ging een avond-optocht vooraf. Dan
volgden dagen met koordansen van jongens en mannen, zanguitvoeringen en gemaskerde ommegangen. Het hoogtepunt
vormden daarna de groote (tooneel) spelen,
Fig. 26.
bestaande uit komedie, tragedie en een
boertig naspel, waarmee de grootste dichters van Griekenland,
een Aischylos, Sophokles, Euripides en Aristophanes naar den
palm der overwinning dongen. Dan genoot het Atheensche
volk, dat de zitplaatsen in het groote Dionysos-theater aan
den voet van de Akropolis vulde, van die kunstwerken van
dichterlijk vernuft, die thans, na zooveel eeuwen ook ons,
verre na-neven, nog vermogen te boeien.
Dionysos in Afbeeldingen van Dionysos zijn ook uit een zeer vroeg tijdde Kunst. perk bekend. Evenals Apollon heeft men Dionysos gevonden als
fetisch : in den vorm van een zuil (Fig. 26). In menschengedaante
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verschijnt Dionysos op oudere kunstwerken steeds met baard en
lang afhangend kleed, klimop in het haar en een drinkbeker en
wingerdrank in de hand. Een bronzen borstbeeld van Dionysos
met baard vindt men in het museum te Napels. In de 4e eeuw
v. Chr. begon men hem tevens af te beelden als meisjesachtige jongeman, wiens lichaamsbouw de gebogen lijnen
eener manlijke gespierdheid mist. Zijn gezicht toont menigmaal een zachtaardige, verheven uitdrukking, alsof zijn innerlijk
wezen zich wiegt tusschen waken en droomen in een bovenmenschelijke zinsbegoocheling. In mythische voorstellingen
treft men hem vooral aan bij Hermes, die hem na zijn
geboorte bij de zuster van Semele, Ino, brengt; bij zijn komst
naar Ikarios, zijn terugvoeren van Hephaistos, met Ariadne, enz.
Toen de Dionysosdienst in het nog jonge Rome naast den
R o m e i n s c hen eeredienst een plaats kreeg, bleek zijn wezen
zooveel overeenkomst te bezitten met dat van den OudItalischen god Liber, dat men beide goden onder dien naam
vereerde. De naam Liber is verwant met „liberi", d. z. kinderen
en beduidt: opgroeien, „spruiten". Ook in Rome was Bacchus
of Liber een god van plantengroei en vruchtbaarheid, evenals
Demeter-Ceres. Ofschoon van een vroegeren ontwikkelingsvorm van Liber geen sporen meer over zijn, schijnt het feit,
dat zijn gemalin Libera een doodsgodin was en gelijkgesteld
werd met Persephone, toch ook voor den oorsprong van
Liber naar de onderwereld te wijzen. De Dionysos-processie,
die in Rome onder den naam Bacchanalia werd gevierd, gaf
zooveel aanstoot, dat de Senaat in 186 v. C. de deelneming
daaraan verbood. Op het oude feest der Liberalia in Maart
legden de mondig geworden jongens hun kindertoga af en
werden burger en dienstplichtig.
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Dionysos' gezellen.
Tot het gevolg van Dionysos behoorden nog andere
daemonische wezens dan de nymphen, die evenals zij windgeesten vertegenwoordigden en die door de bergwouden en
dalen rondspookten als een wilde horde bosch- en berggeesten.
Deze gezellen bezaten de eigenschappen van de winden,
zoowel geestelijk als lichamelijk : de snelheid, de grillige
stooten en schokkende sprongen, vernielzucht en luid geschreeuw
zoowel als zangerig, betooverend gefluister.
Kentauren. Zoo zijn de kentauren 1) met hun half menschelijke (z. blz. 8),
half dierlijke paarden-gestalte ruwe, primitieve wezens met
dierlijke instinkten, die pijnboomen en rotsblokken slingeren,
verzot zijn op wijn en de boschnymphen door hun nadering
verschrikken. De beschavingsinvloeden, die van andere
daemonen hoogere goddelijke wezens maakten, gingen hen
voorbij, waardoor zij hun barbaarsche natuur behielden en
booze, schadelijke wezens bleven, totdat zij als overblijfsels
van een reeds lang overwonnen beschavingstijdperk meer en
meer in vergetelheid geraakten. Hun vaderland is Thessalië.
Een hunner, Ch(e)iron, die evenals Apollon èn jager èn
genezer was, werd de opvoeder van den held Achilleus, dien
hij de cither leerde bespelen. Oorspronkelijk onsterfelijk, verloor
hij zijn onsterfelijkheid door een giftigen pijl van Herakles.
Ook de andere kentauren bezaten de kennis der heilzame
kruiden. Het meest door hen gebezigde, geneeskrachtige kruid
was het duizendgulden(!) kruid (centaurea centaurium), welks
wortel slangen onschadelijk maakt en een tegengif bevat
tegen slangenbeet.
Zooals Achilleus zijn opvoeding kreeg bij den kentaur
Seilenen
en
Ch(e)iron, had Dionysos in Nysa tot leermeester S(e)ilenos, een
Satyrs. zoon van Hermes en een nymph, een ouden dichtbehaarden
en dikbuikigen grijsaard. Naar onze begrippen was het een
1)

Het woord kan worden vertaald met „water-zweepers".
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raar soort van leermeester, want steeds verkeerde hij onder
den invloed van den wijn en werd dan, met zijn dikke lichaam

Fig. 27.

op een ezel gezeten, de spot van het heele gezelschap
springende en dansende S(e)ilenen en Satyrs. Tusschen
S(e)ilenen en Satyrs bestaat geen wezenlijk onderscheid. Met
hun zusters, de berg-, boom-, water- en weidenymphen, jagen
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en stoeien zij schertsende en muziek makende, altijd vroolijk
en vlug door bosch en veld. Maar de wijn van Dionysos mag
hun niet ontbreken ! En daarom verlaten zij dien god zelden,
maar vergezellen zij hem, waar hij ook gaat. Het zijn ruwe,
luie en begeerige wezens en tot niets goeds nut. Van nature
was hun de gestalte eigen van den bok. Langzamerhand gaf
men hun een menschelijker voorkomen. Niettemin behielden
zij eenige kenmerken, die hun afkomst verrieden. Zoo droegen
zij bijvoorbeeld geitenooren, een geitenbaardje, twee kleine
bokshorens en hadden zij een breeden platten neus, een
behaard lichaam en een kort staartje. Later kregen zij een
normale menschengedaante, maar met spitse ooren (Fig. 27).
Op ontelbaar veel antieke vazen, bekers en andere kunstwerken vindt men Satyrs en S(e)ilenen afgebeeld (Fig. 25).
In nieuwere tijden kleedde men de duivels als satyrs aan.
Pan. Met Dionysos en zijn satyrs was nauw verwant de Arkadische
berggod Pan. In dezen god, die de sporen van zijn oorspronkelijken aard steeds heeft behouden, is de natuur van het
hooggebergte in het warme Zuiden duidelijk te herkennen.
Wanneer in het middaguur de hooge bergtoppen blakeren
en blinken in de felle zon, de bergwouden roerloos staan te
droomen, het luchtdoortrillend gezang der vogels is verstomd
en de dieren van het woud in slaap verzonken schijnen, dan
leggen ook de herders in hun eenzaamheid de herdersfluit
ter zijde en ligt er als een gewijde rust over heel het bergland, wijd en zijd. De gansche natuur lijkt in betoovering
gevangen, doorgloeid van lichtende hitte. De ijle lucht, diep
blauw, is leeg en hol en stil in eindeloos zwijgen.
Plotseling — waardoor ? wat was het ? wie zag het ? wie deed
het? Niemand kan het zeggen, niemand weet het, maar een
rilling, een schrik, een ontzettende angst doet mensch en
dier ontwaken, opspringen en vluchten. Wee hem, die hem
wekte en zijn toorn ontstak, den geest van 't gebergte, den
gevreesden Pan! Zijn ontwaken beteekent een panischen
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schrik, een paniek. Ordeloos, zinneloos vluchten allen voor
den woedenden jager, die ergens uit een grot te voorschijn
gekomen, belust is op buit en op bloed. Hij is het, die reeën
en geiten, schaap en rund naar den steilen afgrond jaagt en
in de diepte doet storten, of hen in den schuimenden bergstroom jammerlijk doet verdrinken. Hij is het, die den eenzamen reiziger op het stille bergpad overvalt, hem door een
plotseling geluid, een lach, een woord verschrikt en hem
waanzinnig maakt van angst. Hij vermag heele legers in het
gevecht met één slag op een wilde vlucht te jagen en zoo
de tegenpartij te doen zegevieren. Hij brengt dus ook overwinning en vrede en rust. Hij beschermt en behoedt, is zelf
een herder en bespeelt ook de herdersfluit.
Banggeworden herders vertellen, dat Pan hun de melk ontsteelt 1 ), dat hij kinderen en vooral meisjes rooft (vgl. Zeus en
Boreas), dat hij op rotspunten en gevaarlijke bergpaden loert op
zijn prooi en daarom offeren zij hem melk en honig (vgl. blz. 12).
Maar anderen verhalen, hoe ze hem eens wondermooi
hebben hooren fluiten, mooier dan vogels, en hoe de nymphen
meezongen in koor en hun zang, gedragen door den wind,
heenruischte door de hooge pijnboomen verweg tot over den
top van den berg. Ja, zelfs waren er, die hem hadden zien
zitten onder een hoogen spar met zijn fluit in de eene en een
springenden bok in de andere hand.
Eens hadden Arkadische herders hem gevangen, toen ze
in hun melkkruik geen melk, maar wijn hadden gedaan. Ze
hadden hem weer losgelaten, nadat hij hun het kaasmaken
had geleerd als prijs voor zijn vrijheid. De Atheners waren
hem dankbaar voor de paniek in het leger der Perzen bij
Marathon en later weer voor hun overwinning bij Salamis.
Aan den voet van de Akropolis wijdden ze hem een grot,
die nog heden als de Pansgrot bekend staat, en eerden hem
1) De daders zullen in werkelijkheid slangen zijn geweest. Van hen is
dit althans bekend.

1 44

PROPYLAIEN.

jaarlijks met een offer en fakkelloop. Zoo verbreidde zich zijn
dienst naar Attika en Boiotië, zonder evenwel tot algemeen
aanzien te geraken.
Vooral in het gevolg van Dionysos bleef hij als godheid
van lageren rang een onvermoeibaar springer en danser en
een schrik voor de nymphen. En geen wonder, want met zijn
borstelig haar, stompe horentjes, krommen neus en geitensik
sprong hij rond op bokspooten. „Bokspoot" is ook in de
nieuwere letterkunde zijn naam gebleven.

HET WATER.
Uit den chaos, die de wereld voor het nog niet onderscheidende
geestesoog der primitieve menschheid was, maakten zich allengs
vier groote deelen als afzonderlijke wereldorganen los. Dit waren
de elementen : wind of lucht, aarde, vuur en water. Uit deze
vier elementen hebben de groote denkers van den grijzen
voortijd den oorsprong van mensch, dier en ding, d. i. van het
heelal, meenen te kunnen verklaren. En in de mythologie,
d. w. z. in het godsdienstig denken onzer voorvaderen, blijkt
de belangrijkheid van dit viertal dan ook telkens weer. De verschillende werkingen, de invloed, die zich van elk dezer elementen
op het menschelijk leven deed gelden, weerspiegelen zich in
de bonte verscheidenheid hunner zinnebeeldige verhalen.
Zoo was het water met zijn onbekende, gevaarlijke diepte
een woning van den dood, maar giet zijn alle vormen áannemende lenigheid een geheimzinnig, tooverachtig wezen ; als
woedende, neerschietende bergstroom dreigde het met verwoesting en dood, maar zijn koele dronk uit helderen bron
genas van dorst en ziekte. Zijn roerloosheid ademde verderf
en ondergang, maar zijn als levende bewegelijkheid bracht
reiniging en vertrouwen. Het werd de gever van dood en
van leven, niet minder goddelijk in zijn wezen dan wind en
berg en dan het uit de aarde geboren vuur.
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Poseidon (Neptunus).
Voor de volkeren, die van het Indo-Germaansche bergvolk
afstammen en als jagers en herders het Grieksche schiereiland binnentrokken, en er land- en wijnbouwers en boomkweekers werden, was de wijde, steeds bewegelijke en dikwijls
bij storm woest bulderende zee een schrikbeeld van eindeloos
gevaar. Toen eenmaal de Grieken noodgedrongen zich voor
vischvangst, kolonisatie en handel aan de wisselvalligheden
van de zee moesten toevertrouwen en zij naar middelen
zochten, om den daar dreigenden dood af te wenden,
ontwikkelde zich naast de landgoden, die met nieuwe macht
en nieuwe offers werden verrijkt, een afzonderlijke godenkring,
wier gebied de aan waterstroomen en bronnen verwante zee
was. De vroegere indeeling in bovenaardsche (hemel-) en
onderaardsche (aard-)goden maakte plaats voor die in de drie
elementen : hemel, aarde en water. De goden van het nieuwe
element waren geen oorspronkelijke, nieuwe scheppingen, maar
vertoonen slechts geringe historische ontwikkeling en deelen
hun karakter-eigenschappen met de oudere.
Ontstaan. De godengestalten, die voor het wezen van Poseidon
(Neptunus) de grondgedachten verschaften, waren voor een
deel wind- en bergdaemonen, zooals Boreas, de Noordenwind,
wiens berg bij Megalopolis een oud heiligdom van Poseidon
en Pallas droeg. Deels ook waren het de als reuzen gedachte
winterstormen, zooals b.v. Alkyoneus en de zwartlokkige
Aigaion of Briareus, een der drie hekatoncheiren (z. blz. i 2).
Andere waren nog tusschen dier en mensch in, zooals de
„zee-g r ij saards" Phorkys, Proteus, Nereus en dgl. Sommige
waren tot helden geworden, zooals Aigeus, diens zoon Theseus
en Odysseus. Met deze goden en helden komt dan ook
Poseidon later herhaaldelijk in aanraking, hetzij als vriend of
verwant, hetzij als vijand.
DR. RUTGERS, Propylaien.
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Animisme. Het vaderland van Poseidon op Griekschen bodem was het
wellicht naar hem genoemde „runderland" Boiotië (van Grieksch
„boys", d. i. rund). Poseidon werd er oorspronkelijk gevreesd
en gediend als een in bergholen huizende stier, wiens brullen
de aarde evenzeer deed sidderen en beven als de machtige heer
van den Olympos, die op Kreta ook als stier gedacht werd, het
zijn godenburcht deed door een knik met zijn donkerlokkige
hoofd (z. blz. 30). Het geloof, dat aardbevingen veroorzaakt
worden door een stier, was heel algemeen in Oost-Azië en
al heel oud in Assyrië. Die stier was de „drager der aarde",
zooals de stier Zeus de aardmoeder Europa naar Kreta droeg
(z. blz. 21). De onafscheidelijkheid van Poseidon en de aarde
werd in Boiotië bovendien hierin duidelijk aangewezen, dat
men er hem Demeter tot vrouw gaf. Zonder de aarde,
het drooge, is Poseidon, ook als god van het natte, de zee,
ondenkbaar. De stier, die met zijn horenstoot en luid brullende
de aarde in haar grondvesten doet sidderen bij een aardbeving,
is dezelfde, die haar kusten beukt bij stormweer. Zijn karakter
als „aardstooter" hebben de verschillende Grieksche stammen
op allerlei wijzen in woord en beeld vastgelegd.
Een andere diergestalte, waarin men zich het wezen van
den aardschokker voorstelde, was die van een paard. En
terecht. Want terwijl dit dier door zijn snelheid de vaart van
den stormwind nabij komt, doet het door het gestamp zijner
pootera den grond dreunen en schokt en draagt het tegelijk
zijn ruiter.
Evenals alle schrik verspreidende wilde stieren in de
mythologie door Poseidon gezonden heetten, waren de mythologische paarden „zonen" van Poseidon en een van zijn vele
nymphen. Zoo noemde men het gevleugelde paard Pegasos 1)
(z. blz. 37) een zoon van Poseidon en de ook als paard
1) Het woord Pegasos is gevormd van het Gr. woord „pégé", d.i. bron.
Aan tal van bronnen was (en is) het zinnebeeld van een paard verbonden.
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gedachte Medouza 1). De sporen van den paard-daemon zijn
in Griekenland en ook daarbuiten veel talrijker dan die van
den stier, die aan de riviergoden alleen zijn horens naliet.
Paardgod. Het paard verschijnt als zinnebeeld van wind, wolk en
het bruischende water, terwijl men oudtijds in het schokkende
gedreun van den bevenden aardbodem het hinniken van een
paard geloofde te hooren.
Met Aeolische stammen (Minyërs) kwam Poseidon als
paardengod uit het paardenrijke Thessalië naar Griekenland,
waar zijn vereering zich met hen tot aan de Zuidspitsen van
den Peloponnesos verspreidde. Met de Ioniërs veroverde hij
gebied op de eilanden (Kykladen) en de kusten van KleinAzië. Op verschillende plaatsen had hij, evenals Dionysos,
met tegenstand te kampen en soms moest hij, gelijk in Athene
(z. blz. 35), voor anderen onderdoen. Oorspronkelijk vereerde
men hem in berggrotten en bij bronnen. De paardenbronnen
op den Helikon en in Troizen ontstonden, zei men, door
den hoefslag van het paard Pegasos, dat men later een zoon
van den paardengod noemde. Op de Akropolis sloeg Poseidon
volgens andere sagen niet een zout(water) bron, maar een
steigerend paard 2) uit de rots.
In overeenstemming met zijn wezen als stormwind bezat
Poseidon een vurig temperament, dat hem even spoedig in
toorn deed opstuiven als in liefde ontvlammen. In woede
ontstoken overstroomt hij het land of werpt steenen te hoop.
Aardbever. Toen de Spartaansche regeering de heloten, die aan zijn
altaar bescherming hadden gezocht, wegsleepte en doodde,
wreekte hij zich, door een aardbeving, die in 464 v. C. de
stad den ondergang nabij bracht. Als machtigen „heer van
de aarde" vereerde men den aardschudder in bergholen bij
de Malische golf, in Phokis en Boiotië, aan de Saronische
1) Ook de maan (Medouza) ? werd als of met een (wit) paard afgebeeld.
2) Hoe na paard en bron verwant zijn, leert de naam Pegasos zelf.
(z. blz. 146 n. 1).
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en de Korinthische golf en op den Taygetos (plaat XLII). Het
prachtige Tempe-dal in Thessalië, waardoor de Pene(i)os zijn
wateren naar zee stuwt, dankte volgens de sage zijn ontstaan aan
een stoot van den temperament-krachtigen stormgod. Aan
aardbeving en stormvloed schreef men ook het ontstaan toe
van zeestraten, zooals die tusschen Klein-Azië en Lesbos,
Boiotië en Euboia, die als „runderlanden één bleven, Italië
en Sicilië, Bosporos en Hellespont.
Overal, waar steile, van elkaar gekloofde rotswanden aan
de grilligheid van grootsche natuurmachten herinnerden,
bespeurde men het werk van Poseidon. Had hij niet ook
heele rotsklompen in zee geslingerd en andere als plotselinge
eilanden er uit te voorschijn gestooten ? En had niet hij het
eiland Delos, dat vroeger een drijvend eiland heette, voor
goed vastgelegd ?
Landstichter en beveiliger was dus deze god ook. Immers
niets beschermt een stad beter dan rotsklompen en muren.
Eenig recht kon Poseidon dan ook op de Akropolis zeker
laten gelden. En de oude Erechtheus of Erechthonios 1 ) had
ook zeker wel om een anderen reden een alouden tempel op
die kale rots dan als ploeg-god !
Vegetatie. Heilbrengend, dus een heiland, was de stormgod behalve
als bronnengod ook als schenker van den aarde-bevruchtenden regen, die voor de landbouwende en vee-weidende
bevolking der Zuidelijke landen een veel nijpender levensfactor
is dan in het koelere Noorden. De maand December, die
zich ook nu nog onderscheidt door gebruiken en feesten,
die in vruchtbaarheids-tooverij hun oorsprong hadden, viel
in Attika gedeeltelijk samen met de maand Poseideon. Men
vierde dan in Athene de kleine Dionysiën (z. blz. i 37). Een
vruchtbaarheidsgod verdient natuurlijk vereering ook van de
herders ; want wie de paardenfokkerij verzorgt, schenkt meteen
1) Deze namen zullen beiden wel met „aardsplijter" of „aardklover" vertaald moeten worden (z, blz. 35).
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gras en voeder voor het andere vee. Op allerlei manieren
vinden wij dan ook Poseidon in nauwe betrekking tot vruchtbaarheidsgodinnen als Demeter en Kore, Athena, Artemis,
Aphrodite en Rhe(i)a. Met Hera staat Poseidon echter op
gespannen voet.
Zeegod. Grootere beteekenis intusschen dan als herder-, boeren- en
bronnengod kreeg Poseidon als beheerscher van de zee. Hier
was hij met den wind en het water eerst recht „in zijn
element". Hier ook heeft hij zich voor goed van beide
losgemaakt door zijn menschengestalte. Een machtig koning
is hij nu, die van uit zijn residentie Aigai 1 ) — een kleine stad
op de zuidkust van den Euboia heette zoo —, de winden en
golven bestiert en over het wel en wee van schippers, visschers en kooplui beschikt. Met zijn zwarte haren, zijn vollen
baard en glanzende grijs-blauwe oogen, zijn donker gewaad
en zijn luide stem gelijkt hij een Zeus. Zijn wapen is de
driepuntige harpoen, waarmede ook de tonijnen- en dolphijnenjagers te werk gaan. Een geducht wapen en een tooverstaf tegelijk. Hiermee doet hij de aarde dreunen en beven ;
hiermee stoot hij in de zee en dadelijk verheffen zich berghooge golven en beuken de kusten van eiland en vasteland ;
hiermee ook stort hij rotsen in zee, stoot er eilanden uit op
en beheerscht hij tegelijk de groote zeedieren, die de schrik
zijn van de voor hun netten bezorgde visschers. Met zijn
„drietand"
slaat hij ook water uit de rots, evenals Dionysos,
Drietand.
of toovert hij paarden en stieren uit den grond. Als een
zeeman staat hij op een punt van een voorgebergte uit te
zien over de zee, de linker elleboog steunende op den gebogen knie en de rechter hoog geklemd om zijn driepuntigen
heerschersstaf. Of hij snelt voort te midden van de deinende
Dolfijn. golven, gedragen door het hem geliefde zeedier, den dolfijn.
Want niet minder dan aan Apollon en Dionysos is hèm de
1) De naam Aigai kan vertaald worden met „Stormwijk" of „Stootbergen"
(vgl. Aigis, etc. blz. 117. n. 2).
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dolfijn „heilig", d. w. z. verwant. Ook nu nog kent men op
sommige Grieksche eilanden een heilige, die met een driepuntigen staf rond rijdt op een dolfijn. Diezelfde dolfijnrijder
zit elders weer te paard. En zoo kennen ook wij hem. Het
is nl. niemand anders dan St. Nicolaas !
Terwijl het ons niet moeilijk behoeft te vallen, in deze
beide dolfijnruiters zee-heiligen te zien — ènze St. Nicolaas
komt immers ook „per boot" — verrast toch eenigszins dit
samengaan van den zeegod met het dier, dat in de oudheid
bekend stond om zijn muzikaal gehoor. Toch schijnt ook de
god van de veel ruischende zee in verband gebracht te zijn
met muziek, al is die kant van zijn aard niet verder ontwikkeld.
En eerder zelfs zal men Poseidon en niet Apollon moeten
vermoeden in de mythische gestalte van dien wonderlijken
Anion. zanger Anion, die, toen hij op een zeereis door een dolfijn gered
was, tokkelend op zijn lier door zijn redder aan land gedragen
werd in Tainaron ! (vgl. blz. 146).
Geboorte Ook in de mythologie trekt het gelijksoortige elkander aan.
en fami lie. Gelijkheid van aard trekt aan, hetzij om bijeen te houden, of om af
te stooten. Het eerste vormde den grondslag, waarop de Grieksche mythologen hun goden-geboorten opbouwden en evenzeer
den band, die hun goden vereenigde tot één familiekring.
De jeugd van Poseidon schijnt in verschillende bijzonderheden
een navolging van die van Zeus. Tot ouders kreeg hij hetzelfde
godenpaar als Zeus en ook hem verstopte zijn moeder; niet in
een grot, maar in een kudde schapen, terwijl ze den kinderenverslindenden vader een veulen — zinnebeeld van den paardgod —
reikte. Werd Zeus als kind verzorgd door de Koureten,
Poseidon brachten tooverende kabouters, Telchinen genaamd,
op Rhodos groot en smeedden er hem zijn driepuntig jachtwapen.
Gemalin van Poseidon is vooral Demeter 1) maar evenals
1) In Delphoi was Poseidon de echtgenoot van Gè en bezat hij met haar
het orakel vóór de „komst" van Apollon. Sinds Hesiodos nam Amphitrite, meer
in naam dan in wezen een andere aardgodin, de plaats in van Demeter. (Fig. 27).

DE GRIEKSCHE GODEN.

1 51

Zeus is Poseidon met tal van nymphen en koningsdochters
door huwelijksverhalen verbonden. Geen ander der goden kon
bogen op zulke reusachtige zonen, als b.v. de kykloop
Polyphemos, d. i. „Bullebak", een dergelijk monster als de
reus in „Klein Duimpje". 1)
Toen Poseidon een even machtige zeegod geworden was
als Zeus hemelgod, werd het voor koningsgeslachten evenzoo

Fig. 28.

een groote eer en steun, hem tot stamvader te hebben als
zijn broer Zeus. De „stichter" van steden en (ei)landen was
toen tevens de aartsvader van helden, koningen, edelen en
volkeren. Zoo stamden b.v. van Poseidon de „held" Theseus
en de oude „koning" Nestor.
Bij Homeros is Poseidon een der machtigste goden. Als
bij
Homeros. oudste voert hij in den godenraad het eerste 't woord. Alle
stormwinden, ja zelfs de windgod Aiolos, gehoorzamen aan
1) Een andere monsterachtige „schepping van Poseidon" heette op Kreta
de Minotauros, half stier, half mensch.
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zijn wil. Wanneer hij op zee de golven opzweept en de aarde
doet beven, komt bijna de onderwereld zichtbaar en springt
Hades luid schreeuwende van schrik van zijn troon. Berg en
bosch buigt onder zijn voet, als hij van het hoogland van
Samothrake in drie stappen naar Aigai snelt, waar in de
diepte zijn gouden paleis ligt en in de stallen zijn bronshoevige,
goudmanige paarden staan. Rijdt hij daarmee in zijn wagen
over de zee, dan verheugt zich al wat er in de golvende
wateren dartelt en springt en vergezelt hem een stoet van
jagende zeenymphen (Nereieden).
De Grieken beschermde hij op hun tocht naar en van Troje.
Maar op de thuisreis ondervonden Odysseus en 'Ajas zijn
toorn. Evenzoo waren de Trojanen hem alle gehaat, omdat
de Trojaansche koning Laomedon, bij wien hij indertijd met
Apollon een jaar lang in dienst was geweest voor den bouw
der vestingmuren, het bedongen loon niet had willen betalen.
Alleen den Trojaan Aine(i)as hield hij de hand boven het
hoofd. Maar die stamde ook uit Arkadië. Al is hij een machtig
potentaat, wien men op het strand stieren in groote menigte
offert, toch staat hij in rang beneden den oppermachtigen Zeus,
voor wien hij op den Olympos de paarden in- en uitspant. Dat
mogen wij misschien wat zonderling vinden; de Grieksche
dichters maakten op zulke wijzen de verhouding duidelijk
tusschen de verschillende goden van hun godenkring.
Feesten. Poseidon ter eere vierde men allerlei feesten, bestaande in
paardenrennen en ruiterspelen. Algemeene beteekenis kregen
de spelen, die bij zijn voornaamsten tempel om de drie jaren
werden gevierd aan den heiligen rijweg op de landengte van
Korinthe, de Zsthmische Stelen. Den overwinnaar viel een
krans van sparregroen ten deel. Bij 't voorgebergte Mykale
in Klein-Azië wijdden de Ioniërs hem spelen als stichter van
de eenheid der twaalf Ionische steden (vg. Theseus, blz. 209).
De afbeeldingen van Poseidon wijken van die van Zeus af
Kunst.
door meer hoekige lijnen, breede borst en een krachtige,
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eenigszins samengedrongen gespierde gestalte ; zijn haar lijkt
nat en golvend. Zijn eenen voet laten de kunstenaars rusten
op een steen, een roerspaan of een dolfijn. Roeiriem of roer 1),
dolfijn en driepuntige lans zijn de hem eigene zinnebeelden.
Bovendien is van de groote goden Poseidon de eenige, die
te paard werd afgebeeld.
Neptunus. De R o m e i n s c h e god Neptunus, die oorspronkelijk niet bij
de zee behoorende, ging in de 4e eeuw v. ' C. geheel op in
Poseidon, toen deze god in Italië inburgerde.

Lagere Zeegoden.
Een zoon van Poseidon en Amphitrite noemde men later
den zeegod Triton, wiens naam (en wezen ?) behalve met zijn
moeder ook verwantschap toont met Athena Tritogeneia,
maar nog niet is opgehelderd. Een karaktertrek van dezen
god is zijn toeteren op een geweldigen horen in den vorm van
een mosselschelp. Zijn geraas dringt van het midden van de
zee naar alle kusten door. Met zijn horen hitst hij de golven
op en bedwingt ze. Bij Poseidon bleef hij in ontwikkeling ten
achter, zooals zichtbaar was in zijn gestalte. Zijn bovenlichaam
was nl. dat van een mensch, maar het ging over in een
langen, slangachtigen visschenstaart. Aldus vertoonde hij
overeenkomst met de kentauren, satyrs en Pan. Evenals
Dionysos vergezeld werd door een stoet van satyrs en
maenaden, dacht men Poseidon omgeven door een gevolg
van Tritonen en van Nereieden.
Dit waren de vijftig dochters van Nereus, een der zonen
Nereus.
van Ge. De gave der voorspelling, die vroegere zeegoden
schijnen te hebben bezeten, maar die bij Poseidon teruggedrongen werd, heeft Nereus behouden. Evenzoo vertoont
Triton.

1) Dit zinnebeeld geldt ook voor ... Odysseus, in wien nog velen ten
onrechte een zonneheld bewonderen.

I 54

PROPYLAIEN.

hij een andere eigen-aardigheid, die de daemonen van het water
onderscheidt : hij kan, evenals het water zelf, alle gestalten,
kleuren of vormen aannemen. Zijn gewone gestalte is die van
een grijsaard. Zijn dochters beschouwt men als verpersoonlijkte
golven, wier spelen, dansen, spatten, fluisteren en glanzen de
voorstelling wekken van een stoeiende troep zusters. Dichters
als Hesiodos geven haar verschillende namen als „liefelijke",
„blankarmige " , ,,zachte", „goede" enz. Men beeldde haar af
in spelende groepen, rijdende op dolfijnen of zeepaardjes,
rustende en glijdende op de golven : een tegenbeeld van den
woesten storm ! Zij waren goedaardig en begunstigden de
voorspoedige zeevaart.
De meeste bekendheid kregen Amphitrite en Thetis, de
moeder van den Thessalischen held Achillus, die zelf oorspronkelijk een zoon van een stroomgod (Acheloös) was.
Proteus. Een nevenfiguur van Nereus was Proteus „eerste" d. i.
eveneens een toovenaar en waarzegger. Hij hoedt de robben
van Amphitrite bij het eiland Pharos, op welks strand hij
's middags komt rusten te midden van zijn kudde zeedieren.
Hij verandert zich in een leeuw, slang, panter en everzwijn,
in water of in een opgroeienden boom. Ook zijn gewone
gedaante is die van een grijsaard. Later noemde men hem
een Egyptisch „koning" (Pharao).

Okeanos.
Okeanos, d. i. „snelle", is de verpersoonlijking van den
grooten wereldstroom, die volgens de voorstelling der Grieken
de aarde en de zee omgaf. Eos, Helios en de sterren rijzen
uit zijn diepe, zachtstroomende wateren omhoog en dalen er
in het Westen in terug. Aan zijn oevers, die de grenzen der
aarde zijn, wonen in 't Noorden de Kimmeriërs, in 't Oosten
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en Westen de Aithiopiërs, d. i. „brandgezichten", in 't Zuiden
het dwergvolk der Pygmaien (van Gr. „pygme", vuist).
Verwante
Bij Homeros heet hij „vader der goden", gelijk de wijsgeer
schap.
Thales van Milete later het
water de oorsprong der wereld
noemde. Hesiodos geeft hem
tot ouders Ouranos en Ge.
Zijn gemalin is Tethys, d. i.
„moeder" of „voedster".
Daarmee erkende men opnieuw de geweldige beteekenis van het water voor
het leven van planten- en
dierenrijk. Alle goden en
Fig. 29.
godinnen, die in de stroomen
der aarde, in beek, bron of rivier huisden, drieduizend zonen
en drieduizend dochteren, de Okeanieden, waren uit dit
godenpaar gesproten. Zoo ook de Styx, de stroom in 't schimmenrijk (z. blz. 113), waarbij de hemelgoden zweren als het meest
onherroepelijke.
De riviergoden werden of afgebeeld als stieren (z. blz. 146)
Kunst.
of als stier met gehoornd en gebaard menschenhoofd,
of geheel menschelijk met grijze haren, een krans van waterplanten en een horen van overvloed als zinnebeeld der
vruchtbaarheid.
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DE ROMEINSCHE GODEN.

Karakter De oudste bevolking van Rome bestond uit boeren. Doordat
van den het samenleven met en bij den akker haar verre hield van
Romeinschen gods= de verkeerswegen, waarlangs nieuwe vindingen den geest komen
dienst. verfrisschen en verruimen, bleef de aard eener land bebouwende

bevolking gewoonlijk eenzelvig en behoudend, eigenzinnig en
stug. Met de Romeinen was het oorspronkelijk niet anders.
En daar de aard van een volk zich in zijn godsdienst weerspiegelt, toont ook de oudste godsdienst der Romeinen een
zeer geringe ontwikkeling, die fel afsteekt bij die der Grieksche
goden. De indigetes, d. w. z. oorspronkelijke Romeinsche
goden, waren geen personen, hadden geen gestalte en geen
verleden. Voor godenverhalen ontbrak den Romeinen de
fantazie. De oud- en echt-Romeinsche godsdienst is nuchter
en prozaïsch, evenals het volk, dat met spade en ploeg,
met lans en zwaard zijn strijd voerde om het bestaan. De
oud-Romeinsche godenwereld was bevolkt met ontelbare goden.
ieder met een eng begrensd gebied. Alle handelingen op het
land en in huis, en zelfs gedeelten van werkzaamheden, ja het
geheele dagelijksche leven werd geleid door de „indigetes".
De landbouw en de veeteelt, de groei van het gewas en van
het kroost, ja zelfs de mest had zijn eigen god. Het mannelijk
geslacht overheerschte, maar de ontwikkeling van het graan
en het kroost was toevertrouwd aan vrouwelijke goden.
Sommige dezer „indigetes" droegen den naam van een
bekende familie of gemeente en vertegenwoordigden hun
voorvaderlijken geest.
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Huisgoden. Een afzonderlijke plaats namen de Penades en Lares, de
huisgoden, in. De Penaten huisden en heerschten in den
genus, de provisiekamer. Elk huis had zijn Lar familiaris,
die samen met Vesta en de Penaten werd vereerd. De Lar
is de geest der voorvaderen, de familiegeest, de traditie.
Naast de Penaten en den Lar heerschte in elk huis de
Genius, de beschermgeest van den man ; de vrouw stond
onder de hoede van Iuno (z. blz. 32). De Genius werd
geboren en stierf mèt den man. Hij openbaarde zich
als slang.
De geesten der dooden, Lemures, spookten 's nachts
rond als Larvae en bezochten en plaagden vooral de
nabestaanden (z. blz. 4). De Larvae onderscheidden zich van
den Lar door een nukkig en wraakzuchtig karakter; de Lar
had een goedigen aard. Larvae en Lemures waren verwant
met de (dii) manes, de „goede" geesten (der onderwereld),
die om dezelfde reden „goed" heetten als de Eumenieden
(z. blz. 122) en de „honingzoete" Zeus.
Van al die afzonderlijke goden werden er enkele onder de
Staatse
goden. staats-goden opgenomen, zooals Ianus, Ceres, Mars, Saturnus
en Vesta; de andere geraakten op den achtergrond. Ze bleven
echter - bij het lagere volk voortbestaan, totdat ze onder den
lokalen dienst der Heiligen in het Christendom werden opgenomen. De dienst der Laren, Penaten en Genii was echter
in het huiselijke leven der Romeinen zóó vast geworteld, dat
hij langen tijd de overheersching van het Christendom weerstond. Ten slotte gingen ook zij in Heiligen over en zelfs nu
nog bidt men hen in dien vorm in Italië met brandende
lampen en bloemen om hulp. Ook de staat had zijn Penates,
Lares, „Genius populi Romani", later een „Genius Imperatoris",
zoo goed als zijn Ianus en Vesta.
De drie oud-Romeinsche hoofdgoden waren Juppiter, Mars
en Quirinus. Toen daaraan Ianus en Vesta waren toegevoegd,
was de volgorde : Ianus, Juppiter, Mars, Quirinus en Vesta.
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Quirinus was oorspronkelijk de Sabijnsche naam van Mars,
later de naam van Romulus als god.
Overblijfselen van fetisch-vereering waren bij de Romeinen
Oudere
godsdienst: de heilige steen van den grensgod Terminus, de steen van
vormen.
Yuppiter Lapis en de Lapis Manalis, de regenmaker.
Animisme leefde voort in de Luftercalia, de wolf-wering en
de heilige specht en wolf van Mars ; boom-vergoding in den
heiligen eik van Juppiter en den ficus Ruminalis, den „zoogenden" vijgeboom, waaronder Romulus en Remus door de
wolvin zouden zijn gezoogd.
Verval. De echt-Romeinsche godsdienst ging tijdens de republiek
ten onder. Grieksche literatuur, kunst en wijsbegeerte brachten Grieksche beschavingsvormen en Grieksche goden mede.
Maar deze en de vreemde godsdiensten uit Egypte en Azië,
die in den keizertijd veel aanhangers kregen, werden ten
slotte alle overwonnen door het Christendom.

Ianus.
Onder de Romeinsche hoofdgoden was er nauwelijks een
zoo als Ianus, die tot het laatste toe zich zelf bleef en niet
door een in wezen verwante Grieksche godheid werd verdrongen of vergriekscht. Dat dit niet gebeurd is, vond zijn
oorzaak niet hierin, dat het wezen van Ianus geheel stond
buiten den aard en oorsprong der Grieksche goden, maar in
de omstandigheid, dat de Grieksche god, wiens wezen ook
dat van Ianus in zich houdt, door zijn bekendste en voor de
praktische, handeldrijvende Romeinen belangrijkste functie
samengesmolten was met een anderen Romeinschen god.
Die Grieksche god was Hermes.
Want evenals Hermes is Ianus een verpersoonlijking van
Windgod.
den wind. Is er wel één natuurelement, dat met den wind
kan wedijveren in veelzijdigheid van aard, in groote verscheidenheid van uitingsvormen en in belangrijkheid voor het
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bestaan der menschen ? De wind is voor de primitieve
volksstammen geweest de groote beweger, de geest die
huisde in alles wat zich bewoog en wat iets anders bewegen
deed (bewoog); de ongeziene, dien men alleen ziet in zijn
werkingen, zijn daden. De wind was voor hen de beweger
en dus ook de veroorzaker; de in-beweging-brenger en aanden-gang-brenger, de beginner en schepper.
Als persoon gedacht komt „hij" naar ons toe en gaat ons
voorbij en van ons weg ; hij komt en gaat, hij is de gaande
(Ianus = i-anus. J ) En overal ligt voor hem de weg : op
het vlakke veld en in het dichte bosch, in het diepe dal en
op de berghellingen, op het land en op het water. Hinderpalen kent hij niet : wat hem hindert werpt hij omver, of
springt er overheen. Ook menschenwoningen, hoe ouderwets
hecht ook gebouwd, sluiten hem niet buiten : door gesloten deuren
vindt hij zijn weg, terwijl hij op zijn doortocht door spleten
en sleutelgaten in een gierenden spotlach zijn vreugde over
zijn meerderheid uit. En niet alleen deed hij dit alles vroeger;
ook nu stoot „Mijnheer de Wind" nog dikwijls een deur
open of slaat hij hem met rinkelend glasgeraas achter zich
dicht. Zoo is hij de sluiter en de ontsluiter van deuren en
poorten, de baanbreker en wegbereider (vgl. blz. 45).
Deurgod. Elke doorgang of „passage'.', en bovenal de deuren, de
door- of toegangen van huizen, tevens ook uitgangen, waren
door-, toe-, of uitgangen van Ianus en dus hem heilig. Ze
droegen dan ook zijn naam : iani en ianuae, (vgl. ons
woord „gang"). De heiligheid van den doorgang hechtte zich
aan de deurposten en vooral aan den drempel. De deurposten
zalfde men en den drempel vermeed men aan te raken.
Daarom werd de bruid haar nieuwe woning binnengedragen.
Wie driemaal tegen den drempel stiet, keerde terug op z'n
schreden; want in den drempel (,,limen") huisde Limentinus,
1)

Van het Latijnsche werkwoord „i -re" = gaan.
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de drempelgod. Zooals deze den drempel bewaakte, hoedde
Ianus de deur, den huis-ingang. De Romeinsche deurwachters
of portiers stonden in zijn dienst. Zij heetten ianitores. Zij
ontsloten de deur voor de uitgaande en sloten haar achter
de thuis komende bewoners van het huis en bedienden zoo
hun „komen en gaan". De gegrendelde deur was een teeken,
dat de familie thuis was en onder de hoede van Vesta, wier
altaar in het „atrium", de Romeinsche huiskamer, het zinnebeeld was van huiselijken vrede en rust.
Poortgod. Wat de deur is voor het huis, was in de oudheid de poort
voor de stad. Dezelfde god dus, die de huis-ingangen bewaakte,
deed dit ook de toegangen naar de stad. De oudste toegang
naar het oudste Rome schijnt geweest te zijn aan den N. Oostkant, het hoogere deel, van het forum. Hier stond tot in de
5e eeuw na Christus een zeer oude, heilige Ianus, dien de
Bifrons. Romeinen Ianus Geminus, Ianus Bifrons of I. Biformis noemden, d.i. de „dubbele" Ianus of Ianus „met de twee voorhoofden". Deze gestalte was wel de meest passende voor een
god van komen en gaan, van in- en uitgaan. Ook van Grieksche
godenfiguren bestaan dubbele gestalten (hoofden); b.v. van
Hermes, Dionysos, Argos en Boreas, den Noordenwind (Fig. I i).
De Ianus bifrons was een doorgang, een poort, een stadsdeur. De „frontes" keken naar het Oosten en Westen, dezelfde
richting, die voor den bouw van huizen de voorkeur der
Romeinen had. Ianus was de schutspatroon van het Romeinsche
forum, waarmee hij als samengegroeid was. Hij beschermde
den oorspronkelijken hoofdingang van de stad. Tegenover den
Ianus bifrons stond aan de overzijde van het forum de ronde
tempel van Vesta, de stadshaard. Zoo was het forum een
stads-atrium geworden.
In vredestijd was de Ianus bifrons gesloten; dan was het
geheele volk „thuis". Trok echter het leger der Romeinsche
burgers „te velde", dan ging de Ianuspoort open, om eerst
na zijn terugkeer weer te worden gesloten. Want Ianus was
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Verkeers- een god van reizen en trekken, zoowel te land als op het
god. water. En de beschermer der Aortae was tevens de „custos-

fortuum", de bewaker der havens. Evenals de drukke straten
in Rome hun Iani hadden — men vergelijke de Hermen in
Athene — zal ook de oorspronkelijke haven van Rome wel
zijn Ianus hebben gehad. Want tot die haven stond Ianus in
een even nauwe betrekking als St. Nicolaas ten opzichte van
de haven van Amsterdam.
Ianiculum. De handelshaven van Rome lag aan den voet van het
Ianiculum, aan de overzijde van den Tiber. Dit Ianiculum
zelf pleit voor de oudheid
van Ianus. Daarover liep
de oudste verkeersweg
tusschen Romeen Etrurië.
Op het Ianiculum zou
Ianus eertijds als koning
hebben geheerscht en er
Fig. 30.
Saturnus gastvrij hebben
opgenomen, toen deze voor Juppiter van Kreta naar Italië
was gevlucht. Ook Ianus zelf, zei men, was op een schip
komen aanvaren (ook „uit Spanje" ? ?). Ianus en Saturnus
hadden dus aan de Romeinen de scheepvaart gebracht. Van
het Ianiculum waren allerlei uitheemsche nieuwigheden,
uitvindingen heetten ze, in Rome gekomen : de land- en
tuinbouw, levenswijze en taal, de bouwkunst en het stempelen
van de munt. Ja, de staats-eenheid en de hoogere beschaving
stamden eveneens van het Ianiculum. Die overoude tijden
onder Ianus en Saturnus noemde men de gouden eeuw.
lIandelsgod. De verkeersgod Ianus, die den weg baande voor handel
en nijverheid, ontwikkelde zich daarmee tegelijk tot handélsgod.
Mercurius had aan Ianus een zwaren concurrent. Immers Ianus
drukte in den letterlijksten zin zijn stempel op de Romeinsche
munt-eenheid, den zwaren bronzen assis. (Fig. 3o). Op de
keerzijde van den dubbelen IanuskQp prijkte er het schip van
DR. RUTGERS,
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Ianus of van Saturnus. Maar niet alleen de Romeinsche munt,
ook de munten van vele Grieksche en andere steden in Italië
en op Sicilië vertoonden den dubbelen Ianuskop (Fig. 3 I)
met als keerzijde behalve het schip ook wel een vlot of krans.
Hoe na Ianus den handel stond, blijkt bovendien hieruit, dat
men in Rome beurs hield bij den z.g.n. Ianus medius
op het forum, een jongeren dan de „bifrons" (z. blz. i6o).
In verloop van tijd nl. werden waarschijnlijk alle toegangen
naar het forum met Ianus-bogen overspannen.
Offergod. Evenals de windgod Hermes (z. blz. 8i), bewijst ook Ianus
goeden dienst bij het
offeren. Van hem hangt
de gunstigheid af van
het offer; hij zorgt, dat
de bede het oor der
godheid bereikt, of laat
ze uiteenwaaien in den
Fig. 31.
wind I Daarom noemt
men Ianus den uitvinder van de offerplechtigheid, de bediening der goden. Bij alle offers en gebeden eerde men in de
eerste plaats hem.
Tijdgod. Want de god „van komen en van gaan", van binnen
komen en van uitgaan, van „uit en in", werd vooral geëerd
als beginner. „Een goed begin" was ook voor de Romeinen
„het halve werk" en een slecht begin een waarschuwing om
niet door te gaan. Daarom bad men tot Ianus bij het begin
van iedere dagtaak en van iederen dag. „Matutinus pater",
d. i. de heer van den ochtend (Fr. „matin") heette hij.
Zoo was het ook bij het begin der maanden en van het
jaar. Wind, weer en tijd of seizoen zijn in de mythologie op
verschillende manieren verbonden. En van die antieke vergoding
van den tijd getuigen ook nu nog verschillende dagen en
maanden in onze, trouwens zelf antieke, tijdregeling. De
ontsluiter van iederen dag opende ook de maand en opende
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ook het jaar. Nieuwjaar, Oud en Nieuw, die nu nog gewijde tijd
„van komen en van gaan", was aan Ianus heilig; de eerste dag
van het jaar was zijn heilige feestdag. Op dien voor een goed
begin zoo gewichtigen dag onthield men zich van onheilspellende
woorden, maar uitte heil- en zegenwenschen ; men vereerde elkaar
geschenken, vooral zoetigheid als een belofte van een zoet, een
zegenrijk jaar. De eerste maand bleef zijn maand.
Koek, wijn en wierook waren de offergaven, die men Ianus
Offers.
op den eersten dag der maand bracht. Daarnaast offerde men
Ram. hem op buitengewone feestdagen een ram, den „eersten"
van de kudde. De ram was in het bijzonder het heilige dier van
Ianus, evenals van andere windgoden (vgl. Hermes en Zeus).
Het was dan ook zeker deze ram van Ianus, den ontsluiter
en baanbreker, dien de Romeinsche soldaten bij de bestorming
van vestingen gebruikten als stormram, om poorten of muren
te „rammen" of „rameien" en zich een doortocht te banen.
Fam ilie. Ofschoon Ianus als god van het begin eigenlijk ouderloos
behoorde te zijn, heeft men hem tot vader gegeven Caelus
(vgl. „caelum" d. i. hemelgewelf) en tot moeder de driestaltige
Hekate, die men eveneens als deurgodin vereerde. Caelus
heette ook de vader van Saturnus, Vulcanus, Mercurius en
Venus. Gemalin van Ianus werd Zuturna, een bronnymph. Hun
zoon was Fontus (vgl. „fons" d. i. bron). Zelf schijnt Ianus slechts
geringe macht over bronnen of stroomen te hebben bezeten.
De verschillende eigenschappen, die het wezen van Ianus
Ianus in
de Kunst. bepalen, hebben de kunstenaars aanschouwelijk trachten te
maken door hem met zinnebeeldige voorwerpen toe te rusten,
welker beteekenis van elders bekend was. Zoo draagt hij een
sleutel en roede, evenals de „ianitores" in Rome, maar ook
wel den schaduw gevenden hoed van Hermes of den horen
des overvloeds van Zeus. Een enkele keer vinden wij Ianus
omkranst met de laurier van Apollon (z. blz. 49).
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Mars.
De Romeinsche godsdienst mag al nuchterer en armer
aan godenverhalen zijn dan de Grieksche, niettemin toonen
de Romeinsche hoofdgoden door hun verwantschap met
de goden der Grieken een gemeenschappelijken oorsprong
(vgl. blz. 2). Verschil en overeenkomst tusschen beider goden
kan nauwelijks duidelijker worden dan door een nadere
beschouwing van het geheele wezen en den vermoedelijken
ontwikkelingsgang van den Romeinschen god Mars. Immers
Mars was voor de Romeinen nog wat meer dan een god van
den oorlog en degenen, die in Mars niet meer zagen dan een
Romeinschen Ares, hebben Ares te veel en Mars te weinig
eer bewezen. Want in werkelijkheid vereenigde Mars verschillende eigenschappen in zich, die vooral aan Apollon,
maar eveneens toebehoorden aan godenfiguren als Athena,
Poseidon en Zeus.
Animisme. Aan een animistisch verleden van Mars herinnert vooral
de hem heilig gebleven wolf. Deze op dieren- en menschenprooi
azende roover — men denke ook aan het verhaal van den
herdersjongen en den wolf en aan Roodkapje ! —, die de
verschrikking was van het bosch en de steppe en met gieren
en raven de trouwe metgezel der legers in den krijg, werd
ook elders (z. blz. 21) een daemon, die menschenoffers
eischte, een onderaardsche macht. Toen hoogere beschaving
het schrikbeeld van den dood had verzacht en het geloof aan
een leven hiernamaals het ruwe karakter der onderaardsche
goden geheel had gewijzigd, vertoonde zich de eertijds zoo
gevreesde wolf als wegwijzer naar vreemde streken en zoogde
een wolvin twee te vondeling gelegde koningszoontjes, van
wier redding de stichting der tot heerscheres der wereld
bestemde stad Rome afhing.
Heilbrengende macht bezat ook de vogel, uit wiens gestalte
de menschelijke gedaante van Mars is gegroeid, nl. de specht
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(Lat. picus). De specht piept aanhoudend, wanneer er regen
in aantocht is en was dus in tijden van droogte een gelukbrengende weer-voorspeller. Ons wijst hij bovendien den weg
naar het eigenlijke wezen van Mars als een god van weer
en wind, van storm en regen, van dood en vruchtbaarheid.
Fetisch. Buiten de „porta Capena" te Rome, in de onmiddellijke
nabijheid van den ouden Mars-tempel, waarin de god stond
tusschen twee wolven in (vgl. Apollon in Delphoi) bewaarde
men een cilinder-vormigen steen, die als lapis manalis, d.i.
„stroom-steen" bekend stond. Dezen steen trokken in tijden
van langdurige droogte priesters door de stad; want aldus
bewogen bezat hij de wonderkracht, den vurig gewenschten regen
rijkelijk te doen stroomen (z. blz. 158), men vgl. plaat XXXV.
Deze samenhang tusschen steen en regen staat niet op zichzelf: de Grieksche mythologie gewaagt immers van een steen,
die ter vervanging diende van den regengod Zeus (z. blz. 14)
en van den lente- en watergod Apollon bewaarde men den
fetisch in Delphoi (z. blz. 48).
Doodsgod. Van weer en wind, van droogte en regen hangt ook nu
nog de oogst van menige landstreek en daarmee het leven
der bevolking af. Voor de volksstammen in de oudheid, toen
verkeer en handel nog schaarsch waren, was dit in veel
grootere mate het geval. Wanneer de wind zich weken lang
had stil gehouden en zengende droogte het veldgewas
verbrand en tengevolge van de mislukte oogst hongersnood
het land teisterde, dan braken booze besmettelijke ziekten,
pest en andere uit, die de geheele bevolking met den ondergang bedreigden. Een ontelbare menigte viel ten offer aan
den toorn van den gevreesden god, die zich schuil hield, die
zijn goede gezindheid van het land had afgewend en de
bevolking ten prooi gelaten had aan ijselijke rampen. Een
pest- en doodsgod werd zoo de god van weer en wind, van
droogte en regen, de geweldige Mars. Met offers en gebeden
trachtten de priesters hem te bezweren en zoo althans een

166

PROPYLAIEN.

deel van het volk te redden. „Laat geen pest komen over
meer (ongelukkigen), wees verzadigd, wreede Mars" luidde
het nog in latere eeuwen in een gezang van zekere Romeinsche priesters.
Dood en leven, ziekte en gezondheid waren in de macht
van Mars. Tot hem richtten de priesters bij het aanbreken
van den zomer, die in Italië nog steeds meer ziekte- en sterfgevallen meebrengt dan de winter, dat hij „ziekte, dood en
verderf" mocht afwenden en ook het koren sparen. Met
koperen wapens en trompetgeschal gingen zijn dienaren, de
Saliërs of „springers" in een plechtigen ommegang dansende
rond, om op deze wijze den god te helpen „in zijn strijd tegen
de booze geesten".
In lateren tijd toch was Mars als god de verdrijver geworden
van het doodsgevaar, dat hij als daemon in diergestalte zelf
aanbracht 1). Ook nu nog is „de wolf" de beeldsprakige
naam van een zwarte tandziekte en heet een vreeselijke
huidziekte „lupus".
Krijgsgod. Wolf en dood beteekenden vooral voor herdersvolken hetzelfde en de Wolfsberg in Arkadië was inderdaad ook een
doodsberg (z. blz. 21). Voor jagersstammen zal de dood een
gevreesde, een „wilde" jager zijn geweest, hetzij als vogel,
hetzij als roofdier gezien. En de jagende doodsgod werd later
een beschermer van de jacht en een helper in den krijg (vgl.
Artemis, Apollon en Zeus). Hierbij is de specht het zinnebeeld
geworden van Mars. Zooals deze spitsgekuifte vogel met zijn
rechten, puntigen snavel hamert en stoot tegen de stammen
der boomen, gelijkt hij een vesting bestormenden krijger.
Vandaar dat Mars nooit gewapend is met pijl en boog, maar
steeds met de stootende en doorborende lans.
Gradivus. De Mars der Saliërs, de Mars Gradivus, is de bestormende
Mars (Lat. „gradior" = ik stap vooruit). De springende,
1) Ook Hades vinden wij afgebeeld met een wolfskop als hoofdbedekking,
hoogstwaarschijnlijk het overblijfsel van zijn vroegere gedaante (plaat XL).
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dansende en in schijn vechtende Saliërs stelden den god zelf
voor, evenals in den Dionysosdienst de maenaden (z. blz. 135).
Hun bewapening was die van den god, hun bewegingen
kwamen van den god. In den dienst van Mars is de beweging
niet minder een belangrijke factor dan in dien van den
windgod Ianus. En dat het de stormwind is, die in allerlei
vormen één is met den krijg, bewijst nog de beeldspraak in
woorden als : bestormen, stormram en stormladder, stormpas
(,,gradus") en landstorm. 1) Mars was de bestormer, die van
dichtbij en niet zoo als Apollon, uit de verte strijdt. Zoo
zagen in het jaar 282 v. Chr. de Romeinsche soldaten, toen
hun aanvoerder de vijanden niet durfde aanvallen, een jongen
man met een stormladder midden door de vijanden vooruitgaan, snel hun legerwal beklimmen en van boven de Romeinen
naderbij roepen tot een moedige bestorming. Daarbij woedde
hij zelf zóó vreeselijk onder de vijanden, dat het aantal dooden
en gevangenen buitengewoon groot was. Toen men den volgenden dag den krijgsman met zijn dubbelen vederbos, dien
allen gezien hadden, overal zocht, was hij nergens te vinden
en kon men alleen den god danken door offers en gebeden.
Deze goddelijke beschermer in den oorlog moest bij een
volk als de Romeinen, voor wie bijna elk nieuw jaar een
nieuwen oorlog bracht, wel hoog aanzien en algemeene
vereering verwerven. Inderdaad stond dan ook Mars zoo min
in het huiselijke als in het openbare leven bij den Capitolijnschen
Juppiter ten achter. Bij het uitbreken van eiken oorlog riep
men hem plechtig ter hulpe. Daartoe begaf zich de opperbevelhebber naar het voormalige paleis van koning Numa,
1) Het voor den strijd opgestelde leger had een „frons" (vd. „front") of
voorhoofd en twee „cornua", d. z. horens. Het werd n.l. als stier gedacht,
evenals Mars in Bovianum (vgl. Zeus, Dionysos, Poseidonl. De ruiterij stond
op de „flanken" opgesteld in „al ge", d. z. vleugels. En de Romeinsche
standaard droeg den „aquila", den stormvogel, in den stormloop mede.
Mars heette zelf „Alator", „de Jager" (vgl. onze Grenadiers en Jagers) of
„Vlieger" (vgl. Hermes) en werd op munten als wagenstrijder voorgesteld en
met paarden-rennen gevierd (vgl. Poseidon).
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de Regia (z. blz. 98), waar hij de twaalf heilige schilden
en de lansen van Mars in beweging bracht 1) onder den
uitroep „Waak, o Mars !" Van die heilige wapens van Mars
wisten de priesters te verhalen, hoe de vrome Numa op een
vroegen morgen voor zijn paleis stond en biddend zijn handen
omhoog hield, en hoe toen plotseling een schild hem in de handen
gevallen was, dat hij om zijn „aan weerskanten uitgesneden"
Ancile. vorm ancile (van Lat. „ancido") had genoemd. Een tegelijk
gehoorde stem voorspelde, dat de pas gestichte staat zóó
lang zou bloeien en alle andere in macht overtreffen, als
hij dit schild zou weten te bewaren. Daarom had Numa uit
voorzorg er elf bij laten namaken. En de kunstige smid (wiens
naam met Mars en jaar verwant is !) had zijn werk zóó goed
verricht, dat Numa zelf het oorspronkelijke er niet meer van
onderscheiden kon. Ter bewaking van deze schilden en voor
den plechtigen ommegang er mee door de stad bij den aanvang
van het nieuwe j aar stelde Numa de, eveneens twaalf, Saliërs aan.
Voor de geloofwaardigheid van dit verhaal is het jammer,
dat het getal twaalf juist overeenkomt met het aantal maanden.
Saliérs. Deze Saliërs droegen een half priesterlijk, half oorlogskleed,
ni. een bontkleurigen lijfrok met koperen gordel 2), een
tabbaard met purperen rand en op het hoofd den priesterlijken
apex, een muts met helmvormige spits. Zij waren gewapend
met een zwaard, schild en kleine lans of staf, waarmee zij
op het schild sloegen. Hun dans, een driepas (vgl. blz. 137),
bestond uit verschillende figuren, die zij afwisselend in groepen
(koren) uitvoerden en waarbij zij oude, gewijde liederen zongen.
Daarin werden vooral de staatsgoden Ianus, Juppiter, Juno,
Minerva, Mars en Quirinus aangeroepen. De springprocessies
1) Wanneer de schilden en lansen van Mars vanzelf bewogen, was dit
een gewichtig voorteeken, dat met offers aan Juppiter en Mars moest
bezworen worden (vgl. de met lans en schild opspringende krijgsgodin Athena).
Deze schilden en lansen waren overblijfselen van de oorspronkelijke
fetisch-vereering van Mars.
2) Vgl. blz. 5 „toovergordels".
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der Saliërs hadden plaats in de maand Maart, de heilige
maand van Mars, de beginmaand der veldtochten, oudtijds
de eerste maand van het Romeinsche jaar 1). In October
borg men de schilden weer plechtig op; dan was het oorlogsseizoen voorbij.
Na de overwinning dankte men Mars door een offer. Met
Oven
winning. de zege immers bracht hij ook den'"vrede, evenals Zeus en
Athena in Griekenland. Men beeldde hem als vredestichter
af met een tak van den olijf, de gave van Athena (Minerva).
De overwinnende Mars was natuurlijk de schutspatroon der
soldaten en der gladiatoren of zwaardvechters.
Vegetatie. Een god van weer en wind, van storm en regen, wordt
van jager en strijder, van doods- en oorlogsgod, een bevorderaar en beschermer van den plantengroei, een vegetatie-god
(vgl. Artemis, Apollon, Zeus, e.a.) Waarschijnlijk is deze
overgang het gevolg geweest van de veranderde levenswijze
en natuurbeschouwing van jagersstammen, die van jagers
herders geworden waren. Vegetatie-geesten huizen in boom,
struik en gewas en ook nadat zij van die oorspronkelijke,
aardsche verblijfplaatsen zijn losgemaakt en als hemelsche
goden in tempels als in paleizen troonen, blijven die vroegere
woonplaatsen hun heilig. Hetzelfde geldt voor de diergestalten.
Ook in de plantenwereld blijkt Mars met verschillende
Grieksche goden verwant geweest te zijn. Hem waren namelijk
heilig de eik (vgl. Zeus), de vijgeboom (vgl. Demeter), de
laurier (vgl. Apollon en Ianus) en de myrte (vgl. Dionysos en
Demeter). Maar Mars schijnt de eenige god te zijn geweest,
wien het gras heilig was. Zelfs vertelde men, dat hij uit gras
geboren was. Een groot veld aan de overzijde van den Tiber,
buiten de stad, was hem gewijd en diende als oefenterrein
voor het leger: het vermaarde Marsveld (Campus Nardus).
1) Gedurende den tijd der Saliër-processie bleef de oude Mars-tempel in
de Regia geopend, evenals dit het geval was met het Ianus-heiligdom,
zoolang de legers op marsch waren (z. blz. 159).
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Evenals Apollon is ook Mars lentegod. Winterfeesten voor
Mars ontbraken ; want 's winters was Mars dood.
Zooals in Griekenland Dionysos in den winter uit het
doodenrijk als jonggeboren herrees, zoo keerde met de lente
in Italië Mars op aarde terug. Hoe men zich de wedergeboorte, of liever de verjonging van den lentegod voorstelde,
leert een in Praeneste gevonden kistje, dat ons Mars te zien
geeft : naakt, maar met helm, lans en schild boven een kokend
vat. Een vrouwenfiguur in lang gewaad en, zittende op een
steenhoop, 1) waarop haar schild en helm als zinnebeelden
prijken, verricht met een tooverstaf de heilige handeling. Het
is de Italische godin Nerio, d.i. Minerva. Boven beide godenfiguren zit in een rand met palmetten Cerberus, het zinnebeeld van den dood. Blijkbaar dient het kokende, d.i. stormachtig bruisende en springende water, om den god weer
levend, d.i. in beweging te krijgen.
Tijdgod. De dag, waarop Mars geboren heette te zijn, was de eerste
dag van de naar hem genoemde maand. Op den eersten
Maart was ook, zei men, het ancile weleer uit den hemel
komen vallen (z. blz. 168). De komst van Mars beteekende
een nieuwe lente, een nieuwe oogst, een nieuw jaar. Daarom
was dan ook Maart de eerste maand van het Romeinsche
jaar. Bij dezen dag behoorden oorspronkelijk de gebruiken,
die later den eersten Januari tot een feestdag maakten (z. blz. i 63).
Maar ook in lateren tijd nog ontstak men op den eersten
Maart opnieuw het vuur van Vesta, bekranste men de deuren
der Regia en van den Vesta-tempel met versche laurier en
ontvingen de schoolmeesters hun jaargeld. Evenzoo had op
dien dag de eerste ommegang der Saliërs plaats, wier bewegingen oorspronkelijk wel zinnebeeldige nabootsingen zijn
geweest van de bewegelijkheid van den god.
Vernieuwing in godsdienstige gebruiken heft de oude niet

Lentegod.

1)

Zie blz. 34 n. 1 en 77.
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op. In een plaatsje aan de grens van Lombardije gaan nog
steeds op I Maart jongens in optochten met papieren steken
in soldatenpas rond, om brood en lekkernij op te halen. En
in Graubunden in Zwitserland loopt op i Maart de jeugd met
koe-klokken te bengelen en zingt : „ Calonda Mars, Calond'
Avril: Laschai las vaccas or d' uvil", d.w.z. „de eerste Maart,
de eerste April, maakt los de koeien uit den stal".
Een rij van godsdienstige lentefeesten kenmerkte de laatste
Lente:
feesten. maand van het oude en de eerste van het nieuwe jaar. Belangrijk
daarbij waren een harddraverij op het eind van Februari en
een soort „concours hippique" op den 14eII Maart, die aan
de ruiters van het Parthenon en dus aan Athena doen denken.
Tegelijk met het laatste feest had een plechtigheid plaats,
waarbij de smid der Mars-schilden, Mamurius 1) genaamd, in de
gestalte van een in vachten gekleeden winterman met stokken en
roeden werd verjaagd. Met dezen Mamurius verdreef men den
winter en daarmee het oude jaar. De jonge Mars, nu heer
en meester van den tijd die lente aan liefde paart, wil reeds
den dag hierna zijn bruiloft vieren. Maar grillig als het weer,
is ook zijn lot : in de plaats van de schoone Nerio (nu de
lentegodin Venus), komt in het heilige bosch buiten de stad
Anna
een oude vrouw, Anna Perenna, het oude jaar 2) hem als bruid
Perenna.
tegemoet. Acht dagen later eerst heeft het heilige huwelijk,
dat een zinnebeeld is van het ontstaan van den oogst, op
luisterrijke wijze plaats. En als dan de tijd van het ploegen
en zaaien, van moeizamen arbeid op het veld en in den
boomgaard voorbij was, wachtte de landman op de vervulling
van de bede, die hij tot Mars gericht had : dat hij zijn huis
en goed gunstig gezind mocht zijn, (waarvoor hij een zwijn,
een ooi en een stier om zijn land had laten rondleiden); dat
1) Mamurius Veturius heet hij voluit, d.i. „Mars van het oude jaar"
(Lat. „vetus" = oud; Gr. „vetos" = jaar). Vgl. blz. 168.
2) Het Latijnsche woord voor jaar is „anus", het mannelijk van „Anna"
en „annona" heet de jaaroogst.
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hij alle ziekten, schade en slecht weer mocht verre houden
van zijn land, maar alle veldvruchten, het koren, de wijnbergen
en boomgaarden zou laten gedijen, de herders en hun kudden
beschermen en zijn huis en den bewoners gezondheid en
voorspoed („heil en zegen") schenken zou.
Ver sacrum. Want van Mars, d. w. z. van wind en regen, hing de
oogst en de gezondheid, de welvaart en het leven der bevolking
in het oude Italië af. Was dus de god vertoornd en deed
hij den oogst mislukken, zond hij ziekte en verderf over het
land, dan was het zwaarste offer nauwelijks groot genoeg,
om dien toorn te verzoenen. De losprijs, waarmee na zulk
een ramp de gunst van Mars gekocht werd, heette ver sacrum,
een gewijde lente, en bestond uit al hetgeen aan kinderen,
vee en gewas in Maart en April, de beide lentemaanden,
geboren werd (vgl. blz. 39).
Kolonisatie. De kindermoord verdween met de ruwe zeden van een nog
onbeschaafd voorgeslacht, maar het gebruik bleef, gewijzigd,
bestaan. De met een „ver sacrum" gewijde jeugd trok, wanneer ze volwassen geworden was, gewapend het land uit, om
elders nieuwe woonplaatsen te stichten. Daarbij was hun de
god zelf tot een gids. Zoo gingen de Samnieten onder leiding
van een stier, de Piceniërs natuurlijk van een specht, 1) de
Hirpiniërs van een wolf, 2) totdat de Mamertijnen, „de mannen
van Mars", den naam en de vereering van den ouden stamgod
overbrachten naar Sicilië. Aldus werd Mars de beschermer van
Italische kolonisten, zooals dat in Griekenland Apollon en
Poseidon waren (z. blz. 45 en 146).
Orakelgod. Met deze verbreiding van zijn eeredienst vermeerderden
ook zijn tempels en zijn orakels. Een zeer oud Mars-orakel,
dat gelijkenis vertoont met dat van Zeus in Dodona (z. blz. 22)
bevond zich in het land der Aborigenes. Een specht gaf daar
1) Vgl. „Picus" blz. 164 en volgende.
2) Het Sabijnsche „hirpus” = wolf, is wellicht verwant met Gr. „harpazo"
rooven.
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voorspellingen (z. blz. 165), gezeten op een houten zuil. Zijn
„bewegingen" nl. waren voor de orakelpriesters aanwijzingen
voor het komende weer. Zoo had men in het oude Italië dus
ook zijn metereologisch instituut ! De gave der voorspelling
bezaten trouwens ook de andere heilige dieren van Mars,
wanneer ze de jeugd in den vreemde voerden en een voorspelling of voorteeken was evenzeer het vanzelf bewegen der
heilige lansen en schilden (z. blz. 168, n. i).
Een god, die, gelijk Mars, het wel en wee van heel het volk
Marspiter.
beheerschte en beschermde en in wiens naam de jonge kolonisten dén vreemden grond voor zich opeischten, verdiende
niet minder dan de opperste der goden den eerenaam, die
van oudsher de uitdrukking van den diepsten eerbied was,
nl. dien van Vader, Lat. „pater". Mars pater werd Marspiter
en Maspiter. En de „mannen van Mars" zullen zich op gelijke
wijze ook „zonen" van dien god genoemd hebben, als waarop
nog heden de studenten zich de „zonen" der Mouzen noemen.
Zoo werd Mars, evenals Zeus, Apollon en Poseidon, de stamvader van verschillende volksstammen en later van diegenen,
die om politieke redenen den steun van een goddelijke afkomst
behoefden. Namen als Marsi, Marius, Marcus, (Marsilia of)
Massilia e.dgl. wijzen hun verwantschap met Mars nog duidelijk aan. Kon dan de stad, wier macht en aanzien zich
steeds verder uitstrekte, kon dan Rome haar bloei en grootheid onder betere en hoogere bescherming hebben gesteld
dan die van Mars ? Evenals elders was ook hier niet de god
zelf de stichter van stad en land, maar volgens het gewijde
verhaal werd Rome gesticht door twee „zonen" van Mars.
De overgang van het goddelijke in het menschelijke werd
wederom een sterfelijke moeder (vgl. de huwelijken van
Dionysos, Zeus, Apollon).
Stichting
Het met allerlei Grieksche toevoegsels opgesmukte verhaal
van
van
Rome's stichting luidt bij de voornaamste Latijnsche
Rome.
schrijvers ongeveer aldus:
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In een troonstrijd met zijn broeder moest de Albaansche
koning Numitor het onderspit delven. Teneinde ongestoord
in het bezit te blijven van zijn koningschap, dwong de nieuwe
koning Rhea Silvia, de dochter van Nutnitor, Vestaalsche
maagd (z. blz. 98) te worden. Maar toen de priesteres eens,
om water uit een heilige bron te scheppen, zich in het
heilige bosch van Mars bevond, verkoos Mars, die eerst als
wolf haar naderde, de jonkvrouw tot zijn bruid. De tweelingen,
dien zij het leven schonk, waren Romulus en Remus. 1) De
onrechtmatige koning liet zijn nicht in den Tiber werpen,
maar kon niet verhinderen, dat de stroomgod haar in zijn rijk
opnam en tot zijn gemalin maakte. Ook de tweelingen wilde
de koning laten verdrinken. Maar de herders, wien hij deze
taak opdroeg, legden de kinderen in een bak en vertrouwden
hen zoo toe aan de rivier. Deze had juist het land overstroomd
en daardoor belandde de bak op een droge plek. Daar zouden
de tweelingen van honger zijn omgekomen, als ze niet op
wonderbaarlijke wijze waren gered. Een wolvin n.l., die daar
heur dorst kwam lesschen, voedde de kinderen met haar
melk. Een woudopziener van den koning, Faustulus, d. i.
„beschermer" genaamd, vond hen en nam ze mee naar zijn
hut, waar hij ze in de plaats van zijn doodgeboren eigen kind
als pleegkinderen groot bracht. Zoo groeiden zij bij de herders
en de kudden op en onderscheidden zich door lichaamskracht
en edelen aard. Hun eerzucht drong hen tot den strijd tegen
roovers, die het land onveilig maakten. Zij keerden met rijken
buit naar huis. Maar de roovers zonnen op wraak. Al hun
listen en hinderlagen waren niettemin vergeefsch, totdat ze op
het herdersfeest der Lupercalia, het feest voor het verdrijven
van den „wolf', Remus gevangen wisten te nemen. Ze brachten
hem voor den koning en klaagden hem aan. De koning
1) Als merkwaardigheid dient hier vermeld te worden, dat de namen
Rhea, Romulus, Remus en Rome wellicht stammen van een werkwoord,
hetwelk „stroomen" beteekent (vgl. de lapis „manslis", blz. 165).
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leverde hem daarop over aan Numitor. Toen deze het gebeurde
onderzocht en het verhaal van zijn redding vernam, duurde
het niet lang, of hij herkende in Remus zijn kleinzoon.
Intusschen openbaarde Faustulus aan Romulus het geheim
van zijn geboorte. In edelen toorn en moed ontvlamd,
verzamelde de wakkere jonkman een troep krijgers tot den
strijd tegen Alba Longa en zijn veroveraar. Toevallig hoorden
Numitor en Remus daar hetgeen er gaande was en met
vereende krachten slaagde men er in, het paleis te bestormen
en Numitor in zijn waardigheid te herstellen. Tot belooning
voor hun diensten schonk hij zijn kleinzonen het gebied aan
den Tiber, waar men hen gevonden had, en verschafte hun
al het benoodigde voor de stichting van een stad.
De toekomstige burgers verdeelden zich in twee groepen,
een onder Romulus en een onder Remus. Al spoedig ontstond
er oneenigheid over de plaats en den naam van de stad. Door
middel van vogelwichelarij zou men het geschil beslechten.
Toen nu Remus eerst zes gieren zag en Romulus daarop
twaalf en de zaak zoo onbeslist bleef, koos iedere groep partij
voor zijn hoofdman. In het nu volgende gevecht zou Remus
door zijn broeder zijn gedood. Volgens anderen gebeurde
dit, toen hij met het werk van Romulus spottende, over den
lagen muur sprong, waarmee deze de grens van de stad had
afgebakend.
Op verschillende wijzen hebben de Romeinen Mars ingelijfd
Inlijving
van
bij de andere goden. Hij heette een zoon van Juno en nu
Mars.
eens de echtgenoot van Minerva (Nerio), dan weer van Venus.
Het huwelijk van Mars met Venus — men vergelijke Ares
en Aphrodite — had als overlevering de voorkeur in het
geslacht der Julii, waartoe Caesar en Augustus behoorden.
Want zij voerden door den Trojaan Aeneas, den vader
van hun naamgever Iulus en zoon van Venus (z. blz. 70,
hun stamboom op tot deze godin en waren dus door haar
wederom verwant met Mars! Ook noemde men als vrouw van
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Mars Bellona (van „bellum", d. i. oorlog), een oud-Italische
godin, die men hem bovendien ter zijde stelde als wagenbestuurster, zuster en dochter. Een eigenlijke godenfamilie in
een godenburcht, zooals de Grieken die bij Homeros vonden,
hebben de Romeinen nooit gehad.

Mars' omgeving.
Uit den god der voorjaarsstormen en Maartsche buien
groeide een der aanzienlijkste beschermers en steunpilaren
van den Romeinschen staat en zijn regeerders. Een dergelijk
lot was maar weinigen Italiaanschen natuurgoden beschoren.
De andere genoten ook wel meer of mindere vereering en
hadden zelfs wel hun officieele feesten en feestdagen, maar
bleven als goden van lageren rang bij de staatsgoden verre
achter. Door hun aard en oorsprong groepeerden zich deze
mindere goden om de verschillende hoofdgoden tot afzonderlijke
kringen. Zoo kan men spreken van den kring van Juppiter,
van Mars, van Venus, van Saturnus, enz.
De goddelijke wezens, die tot de omgeving van Mars behoorden, toonen een met dezen god verwanten aard, die tevens in
meer dan een opzicht gelijkt op dien van de gezellen van
den Griekschen Dionysos. Ook hun gebied is het bergland
met zijn wouden en weiden, ook zij schenken de vruchtbaarheid van het vee en het veld.
Silvanus. De boschgod Silvanus (van „silva", bosch) huisde oorspronkelijk in het dichtst van het oer-woud, waar hij door
grillige boomvormen, die reuzen of dieren schijnen, en door
wonderlijke geluiden in het dichte gebladerte den eenzamen
reiziger met doodsgevaar dreigde. Als hij met storm en regenvlagen joeg door de stilte van den donkeren nacht, sloeg hij
allen in den omtrek met schrik en ontzetting. Maar was hij
uitgewoed en klaarde de lucht, dan tooiden zich wouden
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en velden met weelderig groen, dan sluierden weldra de
dichte bloesems zich om de takken in den boomgaard en
bleek de schrik aanjagende god een weldoener voor mensch
en dier. In elke boerenwoning vond hij vereering en verzorging ; ja zelfs eerde men hem met drie beelden : bij het huis,
in het midden en aan de grens van het eigen land.
Picas.
Een boschgeest was ook Picus. In zijn jeugd was hij een
jager, gevierd en geliefd bij de bosch- en bronnymphen in
het oude Latium. Zijn uitverkoorne was de schoone nymph
Canens, de „zangeres", die men de dochter noemde van
Ianus en Venilia (Venus t). Met haar stem betooverde zij
evenals Orpheus (z. blz. 50) bosch en steen; dieren en stroomen
boeide zij door haar zang. Eens ging Picus, die een minnaar
was van de bronnen in het bosch, te paard met twee jachtsperen, zijn purperen kraag van voren in goud samengebonden, op jacht. Omdat hij de listen van de nymph Pomona
(Kirke) weerstaat, verandert deze toovenares hem in een specht,
den vogel die, met het purper en goud nog in zijn veeren,
woedend pikt in de harde stammen. Zes dagen en nachten
zoekt hem Canens te vergeefs door berg en dal, tot ze in
den Tiber neerzinkt en zingende sterft.
Een S(e)ilenos-achtige boschgeest is Picus, die de gave der
voorspelling bezit (z. blz. 165). In de sagen der Laurentiërs,
bij wie de laurier goddelijke vereering genoot, was Picus
een koning en held. Koning Numa echter wist hem te vangen
door hem dronken te maken met wijn (vgl. blz. 143). Blijkbaar
was hij toen nog een schadende „booze" geest.
Picus heette een zoon van Saturnus en de vader van
Faunus. Onder den naam Picumnus was hij de broer van
Pilumnus, den stamper-god der bakkers. Men vereerde hem
vooral als vogelwichelaar en krijgsman en beeldde hem af
met de hooggegorde „trabea" en den staf der augurs en
met het ancile van Mars.
Een afzonderlijken dienst heeft Picus nooit gehad. In zooverre
Faunus.
DR. RUTGERS, Propylaien.
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overtrof hem Faunus, de Satyr-achtige, maar als goedige en
hulpvaardige berggeest vereerde, vruchtbaarheids-god. De
Romeinsche dichters uit de I e eeuw v. Chr. herkenden in hem
den Griekschen Pan, terwijl hij ons meer dan eens
herinnert aan Dionysos en
Apollon. Ovidius noemt
hem „tweehoornig, half
bok en bokspoot". Evenals Apollon beschermt hij
den landbouw en de veeteelt en is hij een openbarings-god, die zijn orakels
in verzen geeft. Dichters
verhalen van zijn dansen
met de nymphen in het
bosch, van zijn jagen en
vogelvangen. Maar bij de
vrouwen vooral was
Faunus, wiens naam men
van „favere", d.i. begunstigen, afleidt, ja waren alle
Fauni berucht als nachtelijke booze geesten, die met
nachtmerrie den rustigen
slaap verstoorden. Verschillende sagen verhalen
Fig. 32.
van zijn geweldige stem,
waarmee hij , evenals Pan, geweldige schrik verspreidde.
De landelijke bevolking vierde ter zijner eer een vroolijk
herdersfeest, de Faunalia, op den vijfden December ! Evenals
bij de algemeenere Saturnalia deelden ook de slaven dan in de
feestvreugde. Men offerde bokjes, wijn en wierook en deed
dit elke maand. Maar bij het eindigen van den winter en
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het begin van de lente, op den vijftienden Februari, had in
Rome aan den voet van den Palatinus een eigenaardige
offerplechtigheid plaats. In een aan den god Lupercus, (d. i.
„wolfweerder", een bijnaam van Faunus), gewijden grot, die aan
den Pans-grot in Athene doet denken (z. blz. 143), offerde
men bokken en geiten. Dan raakten de priesters met de
bebloede messen de voorhoofden van twee jongens aan en
veegden het bloed daarop met wollen banden af, die in melk
waren bevochtigd. De jongens lachten dan luide; waarschijnlijk,
omdat zij niet meer behoefden geofferd te worden. Nu
bekleedden zich de tweemaal twaalf priesters met de geitenvachten der offerdieren, begaven zich naar buiten en sloegen
met riemen, die ze eveneens van de vachten der offerdieren
gesneden hadden, ieder dien ze tegenkwamen. En dat waren
er velen, want die riemen reinigden van ongeluk en ziekte,
weerden het kwade, den „wolf" (z. blz. 166) af. De priesters
heetten ook zelf Luperci. Naar het werkwoord reinigen, (Lat.
„februare") noemde men den geheelen heiligen maand. En
zoo ging ook deze, oorspronkelijk onheilbrengende daemon,
die daarna als vruchtbaarheids-god zegen en voorspoed bracht,
tenslotte over in den stroom der eeuwigheid: den tijd.
^F,
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IV.
HELDENSAGEN.
Perseus.
Duidelijker dan in de godenmythen blijkt het in de
avontuurlijke levensverhalen der helden, dat de achtergrond
van al deze schitterende en boeiende tafereelen steeds weer
is : de vrees voor den dood. Vrees voor den dood maakt
van den als een prins geboren held een aan levensgevaar
prijsgegeven vondeling, maakt dat hij wordt uitgestuurd op
gevaarlijke ondernemingen en geeft hem den bijstand van
goddelijke beschermers. Vrees voor den dood is het ook,
waarvan de held verlossing brengt en waarboven hij zich
tenslotte zelf verheven toont door zijn heldendood. Want in
tegenstelling tot de onsterfelijke goden zijn de helden, evenals
de menschen, wien zij daardoor nader staan, onderworpen
aan den dood. Hun sterfelijkheid is het gevolg van hun
geboorte en wel van vaders- of moederszijde, al naar gelang
zij zoons zijn van een aardschen vader en een godin (Achilleus,
Aeneas) of van een god en een koningin of prinses (Perseus,
Herakles, Romulus en Remus).
Geboorte. De zoon van Zeus en Danaë (z. blz. 28) zag het levenslicht
in een onderaardschen kerker. Die was wel dezelfde als de
geboorteplaats van Zeus en andere doods- en vegetatiegeesten.
Maar zijn geschreeuw bereikte maar al te zeer de ooren
van den vorst, Danaë's vader, wien voorspeld was, dat een
zoon van Danaë hem dooden zou. Onmiddellijk haalde hij
moeder en zoon te voorschijn en gaf hen beiden, in een kist
Redding. geborgen, prijs aan de golven der zee. Zeus ontfermde zich
Helden=
wezen.
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intusschen over deze doodelijk beangste madonna met haar
kind en liet een visscher op het eiland Seriphos het wonderlijke
vaartuigje in veiligheid brengen. Aan het hof van den gastvrijen koning groeide de jeugdige held tot een krachtigen
jongen man op, totdat zijn gastheer zijn nabijheid begon te
duchten. Hij zond hem daarom op een gevaarlijk avontuur,
in de hoop, voor goed zoo van hem verlost te worden.
Gorgo. Aan den westelijken grens der aarde, in het land van
donkeren nacht en dood, woonden de Gorgonen, drie zusters,
van wie de jongste Medouza heette. Het waren verschrikkelijke
wezens met vleugels en slangenharen. De gordels om haar
middel waren ook levende slangen en haar gezicht was zóó
afgrijselijk, dat wie het zagen, in steen veranderden,d.w.z. stierven.
Graien. Na een langen reis kwam Perseus eerst bij de Graien,
d. i. „grauwen", de drie zusters der Gorgonen en berggodinnen
evenals zij. Deze wachteressen der Gorgonen werden met
grijze haren geboren. Zij hadden te zamen één oog en één tand,
die ze om beurten gebruikten. Zij alleen wisten den weg, die
naar heur zusters voerde.
De kloeke held ontnam haar den tand en het oog en gaf
Nymphen.
die eerst terug, toen zij hem dien weg gewezen hadden. Nu
belandde hij weer eerst bij de Nymphen. Die gaven hem
vleugelschoenen, gelijk Hermes die heeft, een ransel of reistasch en den onzichtbaar makenden kap van Hades. Voor
hij echter nu de Gorgonen naderde, kreeg hij van Hermes
zelf een krom zwaard en van Athena een spiegelglad schild.
Aldus gewapend besprong hij met afgewend gelaat de
Medouza. afschuwelijke monsters, sloeg het hoofd van Medouza (z. blz.
35) af en borg het in zijn tasch 1).
Wel dreigde hem geen gevaar van het gevleugelde bron1) Het doodelijke Medouza-hoofd, dat zijn drager en draagster onkwetsbaar
maakte en nog twee andere naast zich had, is waarschijnlijk een voorstelling van de volle maan, die nog in latere dagen haar (bezwerings) feesten
in Griekenland had. Ook de maangodin Hekate had drie gestalten (z. blz. 62).
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nenpaard Pegasos (z. blz. 146), dat uit de wonde van Medouza
te voorschijn gesprongen was, maar de beide andere Gorgonen,
die wakker geworden waren, moest hij ontvluchten met behulp
van zijn onzichtbaar makenden kap en zijn vleugelschoenen.
Op zijn vlucht door het luchtruim overvielen hem woedende
stormwinden, die hem her- en derwaarts joegen. Bij het vallen
van den avond, den tijd, dat „de wind gaat liggen", daalde
Perseus neer in het verre Westen, maar nu bij den reus
Atlas, den drager van het hemelgewelf.
Atlas. Dit was, evenals Tantalos, een „rijke koning" 1 ). Hij bezat
talrijke kudden en geurende boomgaarden. Daarin stond
tusschen andere een boom met gouden 2) bladeren en gouden
appels. Eens zou, zoo had een orakel hem gemeld, een zoon
van Zeus hem van dien schat berooven. Om dit te verhoeden
had hij deze gaarde met stevige, hooge muren omgeven en
de bewaking der appels aan de Hesperieden, de avondnymphen,
en een vreeselijken draak toevertrouwd.
Toen dus Perseus hem om gastvrijheid verzocht en zich
als een zoon van Zeus bekend maakte, joeg hem de reus
onder bedreigingen weg. Maar toen Perseus niet ging en de
reus tot daden zou overgaan, haalde Perseus het Medouzahoofd te voorschijn en hield het den reus voor. De uitwerking
was ontzettend : de baard en haren van den reus veranderden
in boomen en bosch, zijn schouders en armen werden bergruggen, zijn hoofd een bergtop en zijn beenderen steen. Zijn
reuzengestalte zette geweldig uit, totdat hij tot in den hemel
reikte en boven de wolken het firmament met den zwaren last
der sterren te torsen kreeg.
Andromeda. Den volgenden morgen verhief zich Perseus weder in de
lucht en kwam na een verren vlucht over vele landen en
volken aan de kust van Aithiopië, waar Kepheus koning was.
1) Bergen immers bevatten ontelbaar veel wild, een schat van boomen,
kruiden en planten en den zoeten honig der bijen.
2) Vgl. blz. 29, n. 2.
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Hier ontwaarde hij een wonderlijk schouwspel. Tegen een
eenzamen rotswand aan de zee hing een klagende jonkvrouw.
Dit was Andromeda, d. i. de „op menschen-zinnende", de
dochter van Kepheus en Kassiofte(i)a, die door haar hoogmoedig
beweren, als zou zij in schoonheid de Nereïeden overtreffen,
Poseidons toorn had gaande gemaakt en nu haar dochter
door een als zeemonster naderen vloedgolf zag bedreigd.
Verbaasd bleef Perseus staan. En had niet een beving van den
wind heur haren zacht bewogen en waren er geen glinsterende
tranen neergepareld van haar bleek gezicht, hij zou eerder
gemeend hebben een steenklomp dan een levende jonkvrouw
hier te zien. Op zijn aandringen vertelt Andromeda, waarom
zij hier gekluisterd ligt. En nauwelijks is haar verhaal geëindigd,
of reeds nadert in bruisenden hoogen vloed het gevreesde
monster zijn prooi. De angstkreten van het in doodsgevaar
gillende meisje doen de ongelukkige ouders toesnellen. Aan
hen maakt Perseus vlug zich bekend, biedt hun zijn redding
aan, maar eischt Andromeda als bruid. Zij stemmen toe en
beloven hem hun koninkrijk bovendien. Reeds is het monster
op steenworpsafstand genaderd. Daar verheft zich ijlings
Perseus in de lucht. De schaduw van zijn nadering overdekt
het breed aanzwellende monster, dat zich schuimend tot den
aanval opricht. Maar plotseling, als het losbreken van een
onverwachtsch onweder, schiet Perseus met de vaart van een
stootenden arend omlaag en boort zijn zwaard diep in het
lichaam van het geweldige zeedier. Zwaar gewond stort het
omlaag, om dan weer als een ever, dien een schare woedende
jachthonden bereikt heeft, zijwaarts te schieten en opnieuw
te verdwijnen. Schicht na schicht doorklieft de lucht en
treft het telkenmale luid brullende ondier. Totdat de strijd
beslecht is en het monster onder den weer kalmen waterspiegel
is verdwenen 1).
1)

Even goed als Perseus zou hier de redder hebben kunnen heeten ... Zeus !
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Phineus. Onder vroolijk gejubel voeren de dankbare ouders den
redder hunner dochter als schoonzoon naar hun paleis, waar
men nog denzelfden dag de bruiloft zal vieren. Maar zie,
wanneer bij fluit en lier het gezang weerklinkt en de bruiloftsgasten aan 't feestmaal luisteren naar het verhaal van Perseus'
avonturen, doet onverwachtsch rumoer en wapengekletter hen
verschrikt opkijken. In den voorhof van het paleis is met een
gewapende bende de broer van Kepheus, Phineus verschenen,
wien Andromeda te voren was beloofd, maar die haar in de
ure van het gevaar alleen gelaten had. Voor rede niet meer
vatbaar slingert hij zijn lans naar den gehaten medeminnaar.
Doch vergeefs : de lans treft slechts diens sofa, waarop hij
aangelegen heeft. Nu springt Perseus op en werpt zijn speer,
maar treft in plaats van den wegschuilenden Phineus een
zijner volgelingen. Een woeste strijd ontbrandt, waarin Perseus
met de zijnen wordt omsingeld en met een wissen dood bedreigd.
In den uitersten nood neemt hij zijn toevlucht tot het hoofd
der Gorgo. En dit bleek ook nu onfeilbaar. Alle volgelingen
van Phineus veranderden in steen, het laatst de hoofdman zelf.
Terugkeer. Kort hierna keerde Perseus met zijn gemalin terug naar
Seriphos. Hier kwam hij juist op tijd, om zijn moeder te
beschermen tegen den gastvrijen koning, die haar tot een
huwelijk wilde dwingen. Hij doodde hem en gaf den man,
die eens hen beide had gered, het rijk. Vleugelschoenen en
onzichtbaar makenden kap gaf hij aan Hermes terug en Athena
kreeg het Medouzahoofd (z. blz. 35).
Met Danaë en Andromeda ging Perseus nu naar Argos. Bij zijn
nadering week zijn grootvader uit het land en liet hem de heerschappij uit vrees voor het oude orakel. Maar toen Perseus later
in zijn bijzijn aan een wedstrijd met den diskos meedeed, trof
zijn steenworp per ongeluk den vluchteling 1), die ondanks alle
behoedzaamheid zijn eenmaal vastgestelde lot niet kon ontgaan.
1) Het afwijken van een worp door den wind gaf wellicht, evenals aan dit
verhaal ook het ontstaan aan de sage van Hyakinthos en Apollon.

PLAAT XXXVI

Herakles van de Akropolis.

PLAAT XXXVII.

Harpyen-sarkophaag.

PLAAT XXXVIII

Heraktes hij Eurystheus.
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Herakles (Hercules).
Karakter. De gevaarlijkste en machtigste, de krachtigste en edelste

onder al de helden der Grieksch-Romeinsche oudheid, de
heilige, die als een heiland of redder bijna het aanzien en
de vereering van een der groote goden genoot, was Herakles
(Hercules). Gevreesd en geëerd om zijn bovenmenschelijke
kracht en geprezen om zijn ridderlijken moed was Herakles
de drager van aloude en hooge menschelijke idealen, aan
wiens leven en sterven de jonkman en de grijsaard beiden
hun moed ontleenden, de een voor de gevaren des levens,
de ander voor de verschrikkingen van den dood.
Vereering. Als halfgod vereerde men Herakles in Boiotië, bij de
Doriërs en in Thessalië, als heiland en overwinnaar in Athene,
Marathon en op Sicilië. Later vindt men zijn beeltenis wegens
zijn liefde voor het worstelen (vgl. blz. 47) in de worstelscholen en de daaraan verbonden badgelegenheden, waardoor
hij als het ware de god der (warme) baden en genezende
bronnen werd en zoo Apollon evenaarde. De godenzoon, die
de wegen te land van allerlei dreigende gevaren zuiverde,
werd tevens een beschermer der reizigers, gelijk Apollon en
Hermes het als goden waren. Deze beiden staan echter boven
hem in macht, hetgeen de mythendichters duidelijk maakten,
door hen als beschermers van den held te laten optreden.
Maar meer nog dan zij is het de godin Athena, die Herakles
in het doodsgevaar bijstaat met dezelfde, uit wezensverwantschap geboren genegenheid, waarmede zij dat ook andere
helden, b.v. Odysseus, doet.
Geboorte. Gelijk iedere mensch vanaf zijn geboorte zijn toekomstigen
dood als een onafwendbaar noodlot met zich meedraagt, een
schaduw, die hem niet verlaat (vgl. blz. 21 n. 3), zoo zijn vele
helden in de oudheid voorbestemd, den vloek te vervullen,
die hun als een niet te ontkomen erfenis door hun voorouders
is nagelaten. Herakles' aardsche (stief-)vader Amphitryon had
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zonder het te willen zijn schoonvader gedood en had dientengevolge uit zijn vaderstad Argos moeten vluchten. Hij
had zich gevestigd in Thebe in Boiotië en hier werd dan
ook Herakles geboren.
Over de geboorte van den grootera held had zich zijn
goddelijke vader op den Olympos vol blijde hoop vooraf
reeds verheugd. Nu zou er, sprak hij te midden van alle
goden en godinnen, een man geboren worden, die heerschen
zou over alle nakomelingen van Perseus, zijn goddelijk kroost,
en die koning zijn zou over heel Argos.
De listige Hera, wier ijverzucht haar dezen sterfelijken zoon
van haar goddelijken gemaal, ofschoon hij nog niet geboren
was, deed haten, verlangde, dat Zeus zijn woorden met den
eed bezwoer, dat hij, die heden in het geslacht van Perseus
het eerst geboren werd, over Argos en alle Perseïeden heerschen zou. En Zeus, die ditmaal zijn vrouw niet doorzag,
zwoer het. Nu haastte zich de koningin der goden naar Argos
en wist te bewerken, dat nog vóór Herakles een andere
nakomeling van Perseus geboren werd. Dit was de naar
lichaam en geest veel zwakkere Eurystheus. Zoo kwam door
het eerstgeboren-recht de sterkere onder de macht van den
zwakkere.
Tegelijk met Herakles zag ook een zoon van Amphitryon
het levenslicht. Maar zoodra had niet Hera van de geboorte
der tweelingen gehoord, of zij zond twee groote slangen, die
de jonggeborenen moesten dooden. Onhoorbaar slopen de
verraderlijke afgezanten van den dood door de openstaande
deur het slaapvertrek van Alkmene, d. i. „de met kracht
begaafde", binnen. De kleine Herakles, die juist zich in zijn
wieg oprichtte, greep met zijn beide handen als spelende
de dieren beet en die greep was zoo knellend, dat hij ze
beiden den adem benam, zoodat zij slap nederhingen. Met
een luiden gil had de moeder het gevaar gezien, dat haar
kinderen bedreigde en op haar hulpgeroep ijlde de vader

HELDENSAGEN.

I87

toe met het zwaard in de vuist. Groot waren natuurlijk zijn
verbazing en zijn vreugde, toen hij de van buitengewonen
moed en kracht getuigende daad zag van zijn zoon. Hij liet
daarom den ziener T(e)iresias roepen. Deze voorspelde ten
aanhooren van alle aanwezigen de groote toekomst van den
jongen held: hoeveel ondieren hij te land en ter zee zou
dooden en hoe hij menigen boosdoener, wiens overmoed
zich in euveldaden uitte, den dood zou berokkenen. Ja, hoe
hij eens, wanneer de goden zouden strijden tegen de Giganten,
met zijn nooit missende pijlen velen in 't stof zou doen bijten.
Tenslotte zou hij als loon voor een leven vol moeiten en
gevaren een eeuwige rust erlangen : te midden der onsterfelijke goden zou hij aan de zijde van de eeuwig jonge Hebe,
d. i. de „jeugd", goddelijke eer genieten. Aldus teekende de
wijze T(e)iresias in weinige woorden de toekomst, maar ook
het wezen van den sterksten der sterken, wiens knotsslag
en pijlschot, ja wiens greep onfeilbaar den dood bracht.
Opvoeding. Amphitryon wilde zijn zoon een hem waardige opvoeding
geven en koos daartoe de beste leermeesters uit. Den boog te
spannen en de pijlen te richten leerde hem Eurytos, d.i. de
„goed spannende"; de worstelkunst de sluwe Antolykos, d.i. de
„wolf zelf", een zoon van den schimmenleider Hermes en grootvader van den slimmen Odysseus, het hanteeren van knots en
zwaard Kastor. Amphitryon onderrichtte hem zelf in het
besturen van den strijdwagen. En in al deze kunsten toonde
zich Herakles een begaafd leerling. Maar de muziek, die in
de opvoeding der Grieken nooit ontbrak, gaf Herakles veel
verdriet. Totdat eens, toen zijn leeraar Linos, wiens naam
aan „treurzangen" verbonden bleef, hem een klap gaf, de
leerling in plotselingen toorn zijn leermeester met den cither
op het hoofd terugsloeg. De slag kwam zóó hard aan, dat de
ongelukkige op de plaats dood bleef.
Bang voor verdere onheilen, zond Amphitryon den bandeloozen jongen naar zijn kudden op den Kithairon. Daar groeide
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Herakles op tot een gespierden grooten jongen man, in wien
men aanstonds den zoon van Zeus herkende. Toen hij achttien jaar oud was, doodde hij op den Kithairon een leeuw,
die de kudden van zijn vader belaagde. De huid van dezen
leeuw wierp hij zich als bekleeding om, terwijl de kop hem
dienst bewees als helm. Dit bleef zijn kleedij ook in de beeldhouwkunst. (Fig. 32; vgl. plaat XL).
;Megara.
In Thebe huwde Herakles met Megara, de dochter van
koning Kreon, en zag zijn echt gezegend met drie kinderen.
Maar een langdurig
geluk was hem niet
beschoren, want als een
noodlot achtervolgde
hem de haat van Hera.
In een door haar veroorzaakten vlaag van
waanzin doodde hij
zijn eigen kinderen en
bovendien twee van
zijn broeder Iphikles.
Toen hij weer tot bezinning kwam, besloot
hij, om zijn schuld te
Fig. 33.
boeten, in ballingschap
te gaan. In Delphoi 1 ) vroeg hij Apollon, welke woonplaats
hem voortaan het beste passen zou. Bij die gelegenheid zou
hem de Pythia voor 't eerst met den naam Herakles hebben
toegesproken, terwijl hij vroeger Alkides genoemd werd, naar
zijn grootvader Alkeus, d. i. de „krachtige". Apollon gebood
hem, zich twaalf jaren lang in Tiryns, de oorspronkelijke
woonplaats van zijn vader, onder de bevelen te stellen van
zijn neef Eurystheus, den koning van Mykene. Wanneer hij
1) In tal van sagen vindt men een dergelijke rekiame voor het Delphische orakel.
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dezen proeftijd doorstond, zou de onsterfelijkheid zijn loon
zijn. Dus reisde Herakles naar het land der Doriërs, vestigde
zich in Tiryns en ontving daar de opdrachten van den
koning door middel van een heraut; want Eurystheus zelf
was bang voor zijn sterken neef.

De twaalf werken van Herakles.
Nemeische
Leeuw.

In de buurt van Nemea huisde een vervaarlijke leeuw, die
een onophoudelijk doodsgevaar beteekende voor het omliggende land. Dien moest Herakles voor goed onschadelijk
maken en zijn gestroopte huid ten teeken van zijn overwinning
aan Eurystheus toonen. Gehoor gevende aan dit bevel zocht
Herakles vele dagen lang het gevreesde ondier, totdat hij
het eindelijk aantrof. Een welgemikt schot joeg het een pijl
tegen de borst, maar de leeuw bleef ongedeerd; want de pijl
sprong terug, als stiet hij op een steen. Nu zwaaide Herakles
zijn zwaren knots en toen de leeuw wegvluchtte, achtervolgde
hij hem in zijn hol. Van de twee toegangen versperde hij den
een en ging door den anderen het dier te lijf. Verwoed
besprong de leeuw zijn aanvaller. Maar Herakles sloeg zijn
gespierde armen om zijn nek en worgde hem. De gestroopte
huid bracht hij daarop naar Mykene, waar de koning zóó
ontstelde van de grootte van den leeuw en de kracht van
zijn neef, dat hij hem gelastte, voortaan de bewijzen van zijn
daden buiten de poort te toonen.

Een tweede plaag in het Argolische land was een geweldige,
poliep-achtige slang, die met haar negen koppen de schrik
was van mensch en dier. Haar verblijf was een moeras in de
omgeving van Lerna. Herakles zocht haar op zijn strijdwagen
op, vergezeld door zijn neef en wapenbroeder Iolaos. In de
nabijheid van het monster gekomen, liet hij wagen en metgezel

Lerneïsche
Slang.
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achter en ging met pijlen en boog in den strijd. Met zijn
gloeiende pijlen deed hij het dier uit zijn hol in de rots te
voorschijn komen en wachtte vastberaden den aanval af. Met
één voet drukte hij haar lichaam tegen den grond en zwaaide
met zijn knots, om de van gif sissende koppen voor immer
tot zwijgen te brengen. Maar nauwelijks had hij er een afgeslagen, of zie, twee andere sprongen er voor in de plaats.
Daarom riep Herakles zijn metgezel te hulp. Die stak een
aangrenzend Bosch in brand en zengde met brandende boomstammen de wonden der afgehouwen koppen dicht. De laatste
kop, dien Herakles afsloeg, was onsterfelijk. 1) Dien begroef
hij onder een zwaar rotsblok, de gewone begraving voor een
na den dood gevreesden doode, en doopte in het bloed van
het giftige dier zijn pijlen, die sinds dat oogenblik ongeneeslijke
wonden zouden toebrengen.
Erymans Vanuit het met sneeuw bedekte Erymanthos-gebergte in
tische Ever. Arkadië verwoestte een schuimende ever, het beeld van den
gelijknamigen bergstroom, de omliggende velden. Dien ever
moest Herakles levend in Mykene brengen. Op zijn tocht erheen
overnachtte hij bij den Kentaur Pholos, d. i. „paard(-mensch)".
Deze Pholos was niet als de andere Kentauren, maar goedaardig en gastvrij, de berggeest van het Pholoë-gebergte.
Terwijl Herakles zich bij zijn gastheer te goed deed aan
eten en drinken, stormden plotseling de andere Kentauren
binnen. Zij hadden aan den geur van den wijn geroken, dat
Pholos een vat had geopend, dat hun gezamenlijk toebehoorde.
Maar voor de brandende fakkels, die Herakles naar hen
slingerde, gingen ze spoedig op de vlucht. Op zijn achtervolging
kwam hij in het voorgebergte Malea, waar den met hem
bevriende Kentaur Ch(e)iron, d. i. de „handige", woonde 2). In
1) Het aangroeien der andere koppen zal wel geen andere beteekenis hebben.
2) In andere sagen (Achilleus) wonen de Kentauren en ook Ch(e)iron op
de hellingen van Ossa en Pelion in Thessalië.

HELDENSAGEN.

191

de verwarring van den strijd herkende Herakles zijn vriend
niet en trof hem in de knie. Door het gif der pijlen moest
Ch(e)iron nu sterven. En hulpvaardig, als hij steeds geweest
was, bood hij Prometheus aan in zijn plaats in den dood te
gaan (vgl. blz. 91). Nu ging Herakles op zoek naar den
ever. Met geschreeuw joeg hij hem door de dichte bosschen
naar den hoogsten bergtop, zoodat het dier daar in de sneeuw
bleef steken. Hij bond hem daarop met vaardige hand en droeg
hem levend naar Mykene, waar de koning zóó bang werd
voor het vreeselijke dier, dat hij in een bronzen vat wegkroop.
Volgens anderen gebeurde dit bij het brengen van Kerberos
(plaat XXXVIII).
Kerynitische De vierde opdracht van Eurystheus bracht Herakles wederom
Hinde. i
n Arkadië. Ditmaal moest hij een hinde, die de omstreken
van Kerynea onveilig maakte, levend naar Mykene brengen.
Ook dit avontuur was vol gevaren. De hinde was namelijk
aan Artemis gewijd en muntte trots haar gouden 1) gewei en
bronzen 2) pooten uit in snelheid. De jacht duurde dan ook
een vol jaar, waarin de jager het dier tot in het land der
Hyperboreërs, in 't uiterste Noorden dreef en vandaar weer
terug naar Arkadië (vgl. blz. 44). Daar eindelijk wist hij de
hinde aan een der pooten te wonden met een pijl en droeg
haar naar Mykene. Onderweg trad Artemis hem tegen en
verweet hem den roof van het haar gewijde dier (vgl. plaat
XIV, XV). Maar Herakles beriep zich op zijn lastgever en
kwam ongehinderd bij Eurystheus aan.
Stymphali= Herakles' derde jachtavontuur in Arkadië gold de vreeselijke
ache Vogels. vogels, die zich in het meer bij de stad Stymphalos ophielden.
Het waren wonderbaarlijke roofvogels met metalen 1) vleugels,
klauwen en snavels, die hun metalen veeren als pijlen konden
afschieten. Van deze verschrikking moest Herakles het land
1)

Goud en brons zijn ook hier zinnebeelden van onsterfelijkheid.

192

PROPYLAIEN.

verlossen. Toen hij aankwam, was de luid en woest stormende
vogelschaar nergens te ontdekken. Maar Athena bracht
Herakles twee bronzen klappers, waarmede hij op een heuvel
staande de zwerm opjoeg en er vele met zijn pijlen doodde.
Het gedeelte dat ontvluchtte, maakte later de Zwarte Zee
onveilig voor de Argo-vaarders.
Augias.

Nadat door deze vijf heldendaden Argolis beveiligd was,
zond Eurystheus zijn neef naar verdere streken. In Elis
heerschte als „koning" een zoon van Helios, die zooveel
kudden schapen en runderen bezat als er wolken in den hemel
weiden. Zijn naam was Augias, d. i. „de stralende". In diens
talrijke stallen, die in geen dertig (3 X Io l) jaar waren
gereinigd, had zich de mest zóó opgehoopt, dat tweehonderd
arbeiders er een zwaar werkje aan zouden hebben, die te
verwijderen. Eurystheus wilde, dat Herakles dat werk alleen
en in enkele dagen zou opknappen. Herakles bood den koning
aan, zijn stallen in één enkelen dag te reinigen, mits deze
hem het tiende deel — een gewone opoffering aan goden —
van zijn kudden beloofde. Vol vreugde nam Augias het aanbod
aan. Maar toen de held twee naburige rivieren, de Alphe(i)os
en de Pene(i)os, uit hun beddingen leidde en met bruisende
wateren door de stallen deed spoelen, zoodat nog denzelfden
dag het geheele werk was volbracht, weigerde de koning hem de
bedongen belooning te betalen. Met leege handen keerde daarop
Herakles in zijn vaderstad Tiryns terug. Veel pleizier beleefde
intusschen Augias van zijn trouweloosheid niet. Want toen
Herakles uit Eurystheus' dienst weer vrijgekomen was, rukte
hij met gewapende trawanten tegen Augias op, verwoestte zijn
stad en doodde Augias. Als dank voor den rijken buit bakende
hij int Pisa een heilig domein af voor Zeus en beplantte het
met olijfboomen. En tenslotte richtte hij een groot offerfeest
aan voor de twaalf hemelsche goden en den Alphe(i)os, waarbij
hij de beroemd geworden Olympische spelen invoerde (z. blz. 33).
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Kreten.
Door dit zestal werken was Griekenland van de verschrikzische Stier. k i ngen van een beangstigenden voortijd bevrijd. De andere

zes verbinden zijn naam met fabelachtige wezens uit het
verre buitenland.
Op Kreta had Poseidon koning Minos en zijn volk getuchtigd,
door uit zee een vervaarlijken stier op hun kust te werpen
(vgl. blz. 148). Dit dier richtte groote verwoestingen op het
eiland aan en daarom droeg Eurysteus Heraktes op, het
woedende ondier te vangen en naar Mykene te brengen. Ook
dit gelukte hem weer. Ja, zelfs liet hij zich door den stier
over zee naar Argolis dragen, iets, wat voor een Kretenzischen
stier niet ongewoon was (vgl. blz. 21). Eurystheus liet echter
den stier weer vrij, waarop het razende dier eerst in den
Peloponnesos dood en verderf bracht en daarop de omstreken
van Marathon onveilig maakte, totdat Theseus hem tenslotte
ving en doodde.
het verre Thrakië wist men te vertellen van de daemonische,
vuurspuwende paarden van „koning" Diomedes, die met dikke
ijzeren kettingen aan hun ruif gebonden waren en menschenvleesch aten, d. w. z. aan wie menschenoffers werden gebracht.
De wreede Diomedes namelijk, die in een burcht aan het strand
van de zee troonde, wierp hun als prooi de vreemdelingen
voor, die aan zijn kust belandden. Die paarden moest Heraktes
voor Eurystheus brengen. Het gelukte Herakles, toen hij per
schip er aangekomen was, de paarden en hun bewakers te
overmeesteren en ze naar zijn schip te voeren. Maar daar
achterhaalde hem Diomedes met zijn gewapende bende en
nu ontstond er een bloedige strijd, waarin Herakles tenslotte
overwinnaar werd. Het lijk van den koning wierp hij diens
eigen paarden als voedsel voor. Toen hij met de paarden
veilig en wel bij Eurystheus kwam, liet deze ze vrij, waarna
ze op den Arkadischen Wolfsberg „door wilde dieren" den
dood vonden.

Paarden van In
Diomedes.
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Gordel van Onder de verschillende voorstellingen eener „wilde jacht"
Hippolyte. kende de oudheid ook die van een met Artemis verwanten

stoet jageressen, Amazonen genaamd 1), die gewapend met
boog en pijlkoker op haar windsnelle paarden ten strijde
renden en wier pijlen een wissen dood met zich droegen.
Ten tijde van Herakles was Hippolyte, d.i.
de „paarden losmakende", haar koningin.
Deze bezat een kostbaren gordel (z. blz. 5),
dien haar eens de oorlogsgod Ares ten geschenke had gegeven. Dien gordel te bezitten was de vurige wensch van Eurystheus'
dochter Admete, d.i. de „ontembare". Herakles
Fig. 34.
Fig
kreeg dus als negende opdracht, dien gordel te
halen. Met een groot aantal getrouwen scheepte de held zich in en
voer naar het land Pontos, aan de Zuidkust der stormachtige
Zwarte Zee. Nauwelijks waren de mannen daar geland, of
Hippolyte kwam met haar vrouwen op hen toegerend en
vroeg, wat hen daar dreef. Het heldhaftige uiterlijk van den
geduchten Herakles, die een even moedig jager was als zij
een jageres, deed haar besluiten, hem den gordel welwillend
af te staan. Zelfs begeleidde zij den held reeds naar zijn schip,
toen Hera zich als een der Amazonen mengde in den stoet
en lasterende riep, dat Herakles de koningin wilde ontvoeren.
Hierop stormden allen verwoed op het schip der mannen toe.
Maar de aanval leidde niet tot overwinning. De kracht en
vaardigheid van Herakles was grooter dan de hare. Velen
vielen in het gevecht en meer nog op de snelle vlucht. En
met den gordel van de verslagen koningin keerde Herakles
zegevierend naar Mykene.
Geryones. Waar Helios aan het einde van zijn dagelijkschen rit
Okeanos in het verre Westen nadert, daar woonde op een
eenzaam eiland, Erythe(i)a, d. i. „Roodland" geheeten, de
1) Met de Amazonen vergelijke men de Germaansche Walkieren.
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(berg)reus Geryones, die daar zijn talrijke kudden weidde.
Verschrikkelijker was hij dan de Kyklopen, want zijn lichaam
was uit drie lichamen samengegroeid en dus had hij, evenals de
Gorgonen, drie hoofden (toppen), zes handen en evenveel
voeten, maar ook twee vleugels. Zijn roodbonte runderen
bewaakten zijn kleinzoon Eurytion, de „Roode" en een
Kerberos-achtige, tweekoppige hond Orth(r)os, d. i. „Rechtop".
In opdracht van Eurystheus moest Herakles die runderen
naar de residentie van den koning brengen. Zijn lange tocht
voerde hem door Europa en Afrika, door de woestijn en de
landen van barbaren. Op de grens tusschen beide werelddeelen, de Westgrens der Middellandsche zee, plaatste hij
ter herinnering aan zijn tocht twee rotsen, sindsdien de zuilen
van Herakles genaamd. Spoedig daarna bereikte hij de
Okeanos. Niet wetende, hoe hij over den stroom het eiland
zou bereiken, leende hij van Helios diens bekervormige boot,
waarin de zonnegod 's nachts om den Noord naar 't Oosten
zeilt. (Fig. 33). Spoedig bereikte hij het eiland van den reus, doodde
met zijn knots den tegen hem opspringenden hond en daarna
den herdersknaap en dreef de kudde voort. Den reus zelf,
die hem nagerend kwam, trof een zijner doodende pijlen.
Met runderen en al in Helios' boot teruggevaren, gaf hij het
vaartuig in Spanje den god terug en dreef zijn buit over de
Pyrenaeën, door Gallië en over de passen der Alpen naar
Italië. Toen hij ter hoogte van den Tiber en de plaats, waar
eenmaal Rome zou verrijzen, zijn nachtkwartier opsloeg en
de runderen onbewaakt liet, roofde de vuurspuwende bergreus
Cacus, die huisde in een hol op den Aventinus en de schrik
was van de buurt, de twee mooiste stieren van de kudde,
waarbij hij, als Hermes (z. blz. 75) de dieren bij de staarten
naar binnen trok. Vergeefs zocht 's morgens Herakles de
verloren dieren terug. Maar zie, toen hij de andere runderen
wegdreef uit het dal, hief een der dieren een luid geloei aan
en, o schrik, als antwoord weerklonk een dof geloei uit het
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hol. En of nu de bergreus zijn tegenstander bestookte met
rotsblokken en boomstammen en achterover liggende vuur
en rook omhoog blies, het baatte hem niets. De handen en
de knots van Herakles brachten hem spoedig en voor altoos
tot zwijgen. Als dank voor de bevrijding richtte het volk,
welks koning den Griekschen naam Euandros (Evander), d. i.
de „goede man" droeg, een altaar voor Herakles op, dat
sedert dien de plaats werd voor zijn goddelijke vereering.
Na een tocht over zee, waarbij hij wederom van een stier
gebruik maakte, bereikte Herakles met de runderen van
Geryones behouden Mykene, waar Eurystheus de kudde
offerde aan de Argivische Hera.
Appels

der Hespe=
rieden.

In de laatste twee werken kan men behalve den dood ook
de onsterfelijkheid als leidende gedachte herkennen. Zij^ voeren
ons met den held naar het Westen (z. blz. 181) en in het
onderaardsche rijk van Hades.
Aan den Westelijken grens der aarde bloeide een wonderboom met gouden appels, die moeder Aarde eertijds als een
eeuwige-jeugd-brengend geschenk voor Hera had laten groeien,
toen die de bruid werd van Zeus. Met de verzorging van
dezen kostbaren schat waren de Hesperieden, d.i. „avondnymphen" belast, de vier dochters van Atlas, in wiens gaarde
de boom met de appels bloeide (z. blz. 182), 1) Een nooit
slapende draak bewaakte èn den boom én de nymphen.
De elfde opdracht van Eurystheus gebood Herakles drie
van deze appels te halen. Dit bevel bezorgde den onversaagden dienaar vooral veel moeite, omdat hij, zoo min als
Perseus, de juiste plaats der appels wist. Na een langen tocht
door Europa, Azië en Libyë (Afrika) kwam hij, in het verre
Noorden aan de Eridanos (Po) bij de Nymphen, die hem naar den
grijzen Nereus verwezen. Maar omdat deze het geheim niet
1) Deze „gaarde" of tuin van Atlas heeft een „pendant" in den tuin
van koning Alkinoos in het „elysion" Scheria.
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vrijwillig wilde openbaren, overviel Herakles hem, sloeg hem
in boeien en liet hem niet los, voordat hij hem den weg naar
de Hesperieden had gewezen. Daarop in Libyë gekomen,
Antaios. ontmoette Herakles den reus Antaios, die hem dwong met
hem te worstelen. Als zoon der aarde bezat deze reus, zoolang zijn voeten den grond raakten, onoverwinnelijke kracht.
Maar toen Herakles hem bij de worsteling omhoog hief, en
de krachten van den reus geen versterking meer kregen, was
hij spoedig overweldigd.
Basiris. Vervolgens kwam Herakles op zijn tocht in Egypte.
Hier dreigde hem een groot gevaar. De „koning" van
dit land, Busiris, -- die met den god Osiris nauw verwant schijnt — was gewoon, alle vreemdelingen te offeren
aan Zeus. Ook Herakles zou dezen god ten offer vallen. Reeds
voerde men hem naar het altaar, toen de held zijn boeien
verbrak en Busiris met al zijn verschrikte zonen doodde
(plaat XXXIX).
Atlas. Tenslotte bereikte hij Atlas. Die bood aan, de appels voor
hem te halen, indien hij zoolang den last van zijn schouders
overnam. Herakles nam dit aanbod aan. Maar toen Atlas de
appels gehaald had, wilde hij zijn vrijheid nog wat langer
genieten en sloeg Herakles daarom voor, zelf voor hem de
vruchten naar Mykene te brengen. Deze was den zwaren
last des hemels wel reeds meer dan moe, maar deed, alsof
hij de bedoeling van Atlas niet begreep en stemde toe. Atlas
moest hem dan even de gelegenheid geven, om een kussen
onder het hemelgewelf te plaatsen. Atlas liet zich goedig
beetnemen en toen hij weer op zijn plaats stond als voorheen,
nam Herakles pijlen, en boog èn de appels van den grond,
wenschte Atlas het beste en vertrok. Eurystheus gaf hem
de appels als belooning terug, waarna Herakles ze aan Athena
wijdde.
Kerberos. Met de drie gouden appels uit het land der Hesperieden
had Herakles zich feitelijk de onsterfelijkheid verworven.
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Niettemin verschijnt hij in de laatste der twaalf werken weer
als sterfelijke held. Maar een, die het doodenrijk ingaat en
het weer verlaat.
De laatste opdracht van Eurystheus was een buitengewoon
gevaarlijk waagstuk. Het gold den grimmigen driekoppigen
bewaker van Hades' rijk, hond en slang tegelijk'). Dien wilde
Eurystheus vóór zich zien. Voordat Herakles dit geweldige
werk ging volbrengen, zoo vertelde men, liet hij zich in
de mysteriën inwijden, waardoor hij de verschrikkingen van
het doodenrijk gemakkelijker zou doorstaan (vgl. blz. 109 e.v.)
Vandaar begaf hij zich naar Tainaron, de Zuidpunt van den
Peloponnesos. Daar, evenals op andere plaatsen, bevond zich
een ingang van de onderwereld. Sommigen verhalen, dat
Hermes hem omlaag geleidde.
Slechts uit eerbied voor de geweldige armen en het zwaard
van den vreemdeling voerde Charon, die blijkbaar zijn onsterfelijkheid vergat, hem over de Styx. De aan de overzijde wakende hond wachtte zijn nadering niet af, maar
vluchtte in het paleis van zijn heer en meester. Zulk een
ontzag boezemde de held hem in ! Vlak bij ontwaarde Herakles
de beide vrienden Theseus en Peirithas, die het gewaagd
hadden, hier door te dringen, om de koningin der schimmen
te ontvoeren, en tot straf aan de rotsen waren vastgeklonken.
Op hun smeeken reikte Herakles eerst Theseus de hand en
bevrijdde hem. Toen hij daarop diens makker aanraakte,
trilde en beefde plotseling de geheele aarde, zoodat hij begreep,
dat de goden diens bevrijding niet wilden (plaat XLI).
Een eind verder zag Herakles plotseling Medouza, greep zijn
zwaard, en zou op haar toegesprongen zijn, als Hermes hem
er niet aan herinnerd had, dat het maar een schim was.
Eindelijk bij Hades gekomen, kreeg hij van hem vergunning,
den hond mee te nemen, wanneer hij hem zonder wapens
1) Naast het getal 3 verschijnt het getal 9 als het aantal der slangenkoppen; zelfs geeft Hesiodos Kerberos 50 koppen (vgl. blz. 12, n. 2).
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kon bedwingen. Daarop ging Heraktes, alleen beschut door
een pantser en de leeuwenhuid, op den Kerberos af. Hij
bereikte hem pas bij den Acheron en greep hem dadelijk
aan. En zóó klemde hij het dier in zijn geweldige armen,
dat het zich gewonnen gaf en hem gedwee volgde. Heraktes
keerde met hem naar Mykene toonde hem aan Eurystheus,
die van schrik beefde (plaat XXXVIII) en bracht hem tenslotte
naar de onderwereld terug.
De twaalf werken waren nu volbracht. Heraktes was machtiger gebleken dan de ergste verschrikkingen van den dood.
Zijn wapens en zijn armen waren doodelijker dan die van
vele doodsdaemonen. Maar ofschoon zelf doodend, was hij
tegelijk een bevrijder, een verlosser geworden voor de menschheid, evenals zoovelen zijner goddelijke verwanten, zijn
oom Pluto voorop. De held doolde intusschen nog steeds op
aarde rond.
De verdere lotgevallen van Heraktes spelen zich voornamelijk af in Thessalië. Ook hier is hij een onoverwinnelijk
jager en strijder, maar tevens evenaart hij Zeus en andere
goden in een wisseling van liefdesavonturen.
Iole. Koning Euretos, die Heraktes het boogschieten had geleerd,
heerschte in het Thessalische Oichalia. Evenals andere Grieksche
koningen zocht hij door een wedstrijd voor zijn dochter den
besten bruidegom. Wie hem in het schieten met den boog
zou overwinnen, zou de schoone bie als gemalin mogen
medevoeren. Onder de talrijke aanbidders, die den prijs
zochten te verwerven, verscheen ook Heraktes. En wat anderen
niet vermochten, dat bereikte hij. Maar toen hij als overwinnaar
de schoone Iole wenschte te huwen, weigerde de koning en
joeg Heraktes uit zijn huis. Deze daad bleef niet ongewroken.
Eenigen tijd daarna vertoefde 's konings zoon Iphilos bij Heraktes
in Tiryns. In een plotselinge begeerte naar wraak wierp hem
Heraktes van een rots te pletter. Naar Delphoi gekomen, om
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reiniging van deze bloedschuld, kon hij van Apollon geen
antwoord krijgen. Woedend greep Herakles den drievoet en
wilde dien meenemen, om zelf een orakel te stichten. In den
nu volgenden strijd met Apollon kwam Zeus met zijn bliksem
tusschen beide. Zijn zoons verzoenden zich en Herakles kreeg
den raad, om zich drie jaren lang in slavernij te begeven en
den prijs, dien hij als slaaf zou opbrengen, aan Eurytos te
betalen. Herakles gehoorzaamde en liet zich door Hermes
verkoopen aan de Lydische „koningin" Omphale, wier naam
aan den omphalos van Delphoi herinnert. 1)
Omphale. De jaren bij Omphale brachten diepe vernedering voor
Herakles mede. De trotsche koningin zette hem nu eens in
vrouwenkleeren en vrouwelijke sandalen aan het weefgetouw
en liet hem dan weer, in het om zijn verwijfdheid beruchte
Lydië, wol spinnen. Zelf pronkte zij met zijn leeuwenhuid
en knots, waarmede zij zich meermalen naast den nu zoo
machteloozen held nederzette. Af en toe echter vergunde zijn
gebiedster hem, uit te trekken, om roovers of vijanden te
tuchtigen. Ook aan den Argonautentocht nam Herakles in
deze jaren deel.
Hesione. Toen Herakles weer vrij was, rustte hij een aantal schepen
uit en voer met een schare kloeke helden naar Troje. Op zijn
terugtocht namelijk van de Amazonen had Herakles, onder
nagenoeg gelijke omstandigheden als Perseus het Andromeda
deed, Hesione, de dochter van den Trojaanschen koning
Laomedon, d. i. „volksheerscher", bevrijd. Maar de koning
had zijn belofte geschonden en daarvoor wilde hem Herakles
straffen. En het gelukte hem, den koning en zijn leger te
overwinnen en hemzelf met al zijn zoons op één na, te dooden.
Deze en Hesione voerde hij als krijgsgevangenen mede. Het
meisje gaf hij als gemalin aan zijn krijgsmakker Telamon, die
1) Waarschijnlijk lag eertijds een stad Omphalion op de grens tusschen
Epeiros en Thessalie als middelpunt van het omliggende land en was Omphale
de schutsgodin van die plaats.

PLAAT IXL,

Herakles bij Busiris.

PLAAT XL.

Hades en Persephone.

PLAAT XLI.

Herakles redt Theseus.
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op Salamis koning was. Hun zoon Teukros was later een
beroemd boogschutter in den Trojaanschen oorlog. De eenige
geredde zoon van Laomedon herkreeg de vrijheid, doordat
Hesione als gunst het recht kreeg, een der gevangenen vrij
te koopen. Zij koos natuurlijk haar broer, die sinds dien den
naam Priamos, d. i. de „gekochte" droeg. Hij onderging later
hetzelfde lot als zijn vader.
Deianeira. In het lieflijke Kalydon in Aitolië regeerde de oude Oineus, d.i.
„wijnkoning", wiens schoonedochterDeian(e)ira, nog niet gehuwd
was. Op zekeren dag verscheen te midden van haar minnaars ook
Herakles. Voor zulk een geduchten mededinger weken de anderen
terug, behalve de stroomgod Acheloiis, wien de oude koning zijn
dochter reeds had beloofd. Daar de vader Herakles niet minder
gaarne tot sc loonzoon wilde hebben, boden zij aan, dat een
tweegevecht de beslissing zou brengen. In tegenwoordigheid
van de ouders en hun dochter, die voor Acheloos meer angst
dan liefde gevoelde, stelden zich beide strijders ongewapend
op voor het gevecht. Het werd een wonderlijke worsteling.
Alle bedrevenheid van Herakles stuitte af op het reuzenlichaam
van den geweldigen stroomgod. Driemaal vergeefs probeerde
hij zijn breeden borst terug te dringen en eerst bij den vierden
aanval gelukte het hem, zich uit zijn armen los te wringen.
Als een berg wierp hij zich nu op den rug van zijn tegenstander
en knelde hem zóó stevig in zijn gespierde armen, dat hij
met het hoofd den grond raakte. Maar zie, plotseling ontglipt
hij aan de handen van den held als een glibberige slang, die
zijn giftige muil dreigend omhoog heft. Voor slangen was
Herakles echter reeds als kind niet bang geweest. In zijn
niet loslatenden greep werd het ondier bijna geworgd, toen
opeens een geweldige stier groeide uit de kronkels van het
reptiel. De horens te grijpen en het dier ter aarde te smakken
was voor Herakles het werk van een oogenblik. Hierbij brak
een der horens af en bleef in Herakles' hand als zegeteeken.
Nu gaf zich de veranderlijke watergod gewonnen. Zijn gebroken
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horen kreeg hij terug in ruil voor den horen van overvloed,
dien hij bleek te bezitten (vgl. blz. 20).
Eenigen tijd bleef Herakles nu de gast van zijn schoonvader.
totdat hij aan een feestmaal een jongen, die hem verkeerd
waschwater over de handen goot, een klap gaf, waardoor hij
dood neerviel. Toen besloot Herakles vrijwillig in ballingschap
te gaan en reisde met zijn jonge vrouw af.
Nessos. Onderweg kwamen zij aan een gezwollen rivier. De
Kentaur Nessos, die daar huisde, kreeg de opdracht,
Deian(e)ira op zijn paardenrug door den stroom te dragen,
terwijl Herakles zelf er doorheen zou waden. Aan den overkant gekomen hoort Herakles een angstkreet van zijn vrouw
en ziet, hoe de ruwe Kentaur haar met geweld ontvoeren wil.
Een welgemikt pijlschot treft den snoodaard in de borst.
Maar terwijl Herakles terugwaadt, mengt Nessos zijn bloed
met het gif van de pijl en raadt Deian(e)ira aan, een weinig
van dit bloed te bewaren, daar het de kracht bezit, een verloren gewaande liefde terug te winnen. En Deian(e)ira, die niet
bedacht, dat dit de raad van een vijand was, deed wat de
Kentaur haar ried.
Herakles' De tijd zou komen, waarop haar dit, maar te laat, berouwde.
dood en Herakles was ten strijde getrokken, om Eurytos te straffen
onsterfelijk,
heid. voor zijn trouweloosheid. Hij had diens stad veroverd en al
zijne zonen gedood en keerde nu met rijken buit en een
schare krijgsgevangen vrouwen naar huis terug. Maar terwijl
hij die vooruitzond, toefde hij zelf in Oichalia, om Zeus
een dankoffer te brengen voor de overwinning. Intusschen
verneemt Deian(e)ira, dat onder de vrouwen zich ook Iole
bevindt. Bevreesd dat die haar de liefde van haar man ontstelen zal, zendt zij hem een feestkleed, dat zij met het bloed
van Nessos heeft bestreken.
Verheugd over dit geschenk zijner zorgzame gemalin, trekt
Herakles het fonkelnieuwe kleed aan. Maar toen hij de handen
in gebed tot Zeus ophief, doorvlamde een vreemde pijn zijn
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gansche huid : het kleed voegde zich geheel naar zijn lichaam
en heftige schokken doortrilden zijn vleesch en beenderen.
Razend van pijn schreeuwde de held zóó luid, dat ver weg
de bergen het geluid weerkaatsten. Maar ofschoon door de
hevigste pijnen gefolterd, gelast hij, dat men hem naar het
Oita-gebergte in Thessalië moet dragen. Daar laat hij op den
hoogsten top een brandstapel oprichten, beklimt dien zelf en
verzoekt zijn vriend Philoktetes, d.i. „die graag verwerft",
het hout te doen ontvlammen. Als loon voor dezen vriendendienst schenkt hij hem zijn pijlen en boog. Felle bliksemstralen
wakkeren het vuur van den brandstapel aan en te midden
van dreunende donderslagen draagt een wolk den held omhoog
naar den Olympos. De sterfelijkheid van Herakles werd door
het vuur gelouterd en temidden van den godenkring in het
paleis van Zeus, leefde hij aan de zijde van de eeuwig jonge
Hebe voort als een onsterfelijke god.

Theseus.
Wat Herakles geworden is voor de Doriërs : een nationale
stamheld, in wiens wezen men het karakter van den echten,
voorvaderlijken Dorischen geest belichaamd wilde zien, dat
werd Theseus voor den Ionisch-Attischen staat. De eer der
onsterfelijkheid was den Inischen held echter niet beschoren.
Op aarde geboren, werd hij, geloofde men, er ook begraven.
En zóó diep geworteld was het geloof aan de menschelijkheid
van dezen als volksideaal vereerden held, dat men in 368
voor Chr., toen op wonderbaarlijke wijze op Skyros zijn
gebeente heette te zijn teruggevonden, in Athene voor dit
overschot van den heiligen eenheidsstichter een eigen tempel
bouwde. Zoo trok Athene de vereering van den stamheld
geheel aan zich.
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Aard. Intusschen toont het wezen van Theseus opmerkelijke
verwantschap met dat van Poseidon. Evenals deze de stamgod
is van de zeevarende Ioniërs, is Theseus hun held. Aan beiden
was de achtste dag der maand heilig, voor beiden vierde
men, evenals in Rome voor Mars, ruiterspelen en beider
tempels dienden als toevluchtsoord. Bovendien is Theseus
door zijn vrouwenliefde verbonden met Dionysos en door zijn
stierengevecht met den Kretenzischen Zeus. Ook het wezen
van Theseus is verwant aan den dood en heeft zich van dat
eene uiterste ontwikkeld tot het andere, dus van een doodsdaemon tot een beschermer van individu en staat.
Geboorte. Ofschoon de geboortegrond van Theseus niet ver van
Marathon in Attika schijnt te moeten gezocht worden, noemt
de sage het Argolische Troizen zijn vaderstad. In deze
stad regeerde de om zijn wijsheid vermaarde koning Pittheus.
Toen bij dezen vorst eens de Atheensche koning Aigeus 1),
d. i. de „stormer" of „stooter" kwam om raad, omdat Apollon
hem, den kinderloozen heerscher, een duister orakel had
gegeven, bemerkte Pittheus, dat die god Aigeus een held
als zoon voorspeld had. Hij gaf hem daarom zijn dochter
Aithra, d. i. de „hemelgloed" tot vrouw, maar liet Aigeus
alleen naar Athene terugkeeren; want de jonge held moest
aan zijn hof worden grootgebracht. Het huwelijk hield hij
geheim en vertelde, toen Theseus geboren werd, dat Poseidon
zijn vader was. Nu had Aigeus, vóór hij Troizen verliet, zijn
zwaard en een paar sandalen onder een zwaar rotsblok neergelegd en Aithra gelast, den zoon, wanneer hij sterk genoeg
zou zijn om den steen van zijn plaats te bewegen, met deze
herkenningsteekenen naar Athene te zenden.
En zoo geschiedde. Toen Theseus zestien jaar oud was,
De zes
werken. bracht hem zijn moeder bij de rots. De jonge held lichtte
dien, als was hij de Aardschudder zelf (z. blz. 147 e. v.), met
1)

Deze „koning" stond Zeus al even na als Poseidon (z. blz. 149, n. 2).
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gemak op en besloot terstond met het zwaard (als doodelijk
wapen) en de sandalen — voor de reis (vgl. Hermes) —
op weg te gaan.
Hij koos den weg over de landengte van Korinthe. Maar
nog was hij niet ver buiten de grenzen van zijn geboorteland
gekomen, of een gevaarlijke „roover", Periphetes geheeten,
zwaaide hem zijn zwaren knots dreigend tegen. De nog jonge
Theseus trad onverschrokken op den knotszwaaier toe en
doodde hem. Den knots behield hij als zegeteeken. Op den
Isthmos voerde zijn tocht hem naar een tweeden moordenaar.
Dit was de reus Sinis, d. i. „verdelger", die de reizigers, die
in het aan Poseidon gewijde bosch in zijn handen vielen, aan
twee naar elkaar toegebogen pijnboomen 1) bond en dan de
boomen losliet ... Theseus deed met hem hetzelfde en stichtte
hier later voor Poseidon de Isthmische Spelen. In de buurt
van Krommyon huisde in een dicht bosch een wild zwijn, dat
de schrik van den omtrek was. Theseus toonde zich echter
als koen jager tegen dit ondier opgewassen en bevrijdde de
omwonenden van dien plaag. Hij kwam nu dicht bij Megara
aan een rots, waar de roover Sk(e)iron zijn slachtoffers van
het hooge bergpad in zee stortte. Vooraf moesten de ongelukkigen hem nog de voeten wasschen. In Theseus vond
.deze geweldenaar zijn man : de zee verzwolg zijn lijk.
Bij Eleusis gekomen ontmoette de eenzame reiziger den
reus Kerkyon, die alle voorbijgangers dwong met hem te
worstelen. Deze kunst verstond Theseus niet minder goed
dan Herakles. Zoodat de worsteling met Kerkyon diens laatste
werd. Op den weg van Eleusis naar Athene versperde
tenslotte nog de struikroover Damastes, d. i. „bedwinger"
hem het gaan. Deze legde zijn gevangenen op een bed,
1) Beide roovers, de „in 't rond sprekende" en de boomen buigende
moordenaar, zijn verpersoonlijkingen van den stormwind, evenals Sk(e)iron
en de verdere booswichten, wier werk bestond in worstelen of breken van
wat uitsteekt.
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rekte, wie te klein was uit en hieuw de te grooten hun
buitenstekende ledematen af. Men noemde hem daarom
Prokroustes d. i. de „uitrekker". Hem zelf wierp Theseus op
zijn folterbed en hieuw zijn ver daarbuiten reikende leden
onmeedoogend af.
Nadat de jonge held het land bevrijd had van deze verschrikkingen van den dood 1) en daarmee den vuurdoop
voor zijn verdere heldenleven had ontvangen, kwam hij in
Athene aan.
Aigeut en
Mede(i)a.

Pallan=
tieden.

Hier vond hij zijn vader gehuwd met de moorddadige,
onheilstichtende Mede(i)a, (z. blz. 5) die van alle kruiden de
geheime werking kende. Zij had haar gemaal beloofd, hem
door een tooverdrank de jeugd terug te geven. Toen Theseus
het paleis zijns vaders binnentrad, om als zoon door hem te
worden erkend, zag de met godenkennis begaafde koningin
terstond wie hij was. En daar zij geen dwarskijker in haar
nabijheid duldde, beraamde zij zijn dood. Zij noemde Theseus
een spion en overreedde Aigeus, den gast bij den maaltijd te
vergiftigen. Maar toen de drank hem voorgezet werd, trok
Theseus als herkenningsteeken voor zijn vader het zwaard,
dat hij onder de rots gevonden had. Vol blijdschap herkende Aigeus terstond zijn zoon, stiet de giftbeker om
en sloot Theseus in zijn armen. Mede(i)a achtte het nu
geraden, om heimelijk het paleis en de stad te verlaten.
Spoedig reeds kreeg Theseus gelegenheid, den Atheners
zijn heldenmoed te toonen. Aigeus had namelijk een broer,
Pallas genaamd. De vijftig (z. blz. 12 n. i) zoons van Pallas
hadden zich, zoolang Aigeus kinderloos bleef, als erfgenamen
van zijn rijk beschouwd en zagen zich door de komst van
Theseus in hun hoop bedrogen. Zij trokken dus tegen de stad
te velde, met het plan om vader en zoon te verjagen en
1) Ook Hades is een „roover", evenals (de adelaar van) Zeus Ganymedes „rooft".
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de heerschappij te bemachtigen. Terwijl de eene helft tegen
de stad oprukte, legden zich de anderen in een hinderlaag,
om Theseus in den rug aan te vallen, wanneer hij met hun
broeders streed. Theseus bemerkte de list, viel eerst de laatsten
aan en versloeg hen allen, waarna ook de voorhoede vluchtte.
Marathon= Evenals Theseus door deze daad een redder werd voor de
actie S ti
er. Atheners, werd hij1
voor de
bewoners van Attika, in de
buurt van Marathon door zijn
gevecht met den stier, die
Eurystheus had laten loopen,
toen Herakles hem van Kreta
had gehaald (z. blz. 193).
Theseus , overweldigde hem,
bracht hem naar Athene en
offerde hem daar aan Apollon.
Als stierbevechter deed Theseus
Fig. 35.
dus voor Herakles niet onder
en de Atheners waren dan ook
trotsch op hun held. Maar hun vreugde over Theseus' overwinningen werd verduisterd door den weemoed over een zwaar
offer, dat zij gedwongen waren elke negen jaren te brengen.
Minotauros. Jaren geleden was een Kretenzische koningszoon, Androgeos,
wiens vader niemand minder dan Minos was, nadat hij op een
godsdienstig feest als kampioen uit den strijd was gekomen,
als slachtoffer van nationalen afgunst in Athene gedood. Om
dezen moord te wreken, had Minos den Atheners de verplichting
opgelegd, elke negen jaren zeven meisjes en zeven jongens
naar Knossos te zenden, waar zij als zoenoffer den Minotauros
werden voorgeworpen. Deze Minotauros heette een zoon van
den Kretenzischen stier (Zeus of Poseidon, blz. 146) en
een aan Aphrodite verwante prinses Pasiphaë, d. i. de „voor
allen zichtbare", en blijkbaar een vegetatie-daemon in overgangsvorm. Dit monster des doods huisde in een paleis —
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alle goden huizen in „paleizen" — dat zóó gebouwd was, dat
wie er binnen ging, den terugweg niet meer vinden kon. Dit
Labyrinth. huis „zonder terugkeer" 1 ), dit doodenpaleis, heette het Labyrinth, zoo genoemd
naar den dubbelen bijl
of labrys
y (Fig. 36), en
1
heette door den kunste0 &
' a os
naar, Da ad
l „op last"
van „koning Minos te
zijn gebouwd, waarFig. 36.
schijnlijk in navolging
van het door Herodotos beschreven labyrinth met zijn 450o vertrekken bij het Moeris-meer in Egypte. De gangen van het
labyrinth zijn welbekend. Zij leven nog voort in elken „doolhof".
Toen weer de tijd voor het gruwbare menschenoffer was
Vaart naar
Kreta. aangebroken, besloot Theseus de door het lot aangewezen
jongens en meisjes te vergezellen, om de stad voor altijd
van het offer te bevrijden. Met zwarte zeilen voer het sombere
schip de haven uit en zeilde naar Kreta. Hier bracht de
ontmoeting van Theseus met Minos' dochter Ariadne — een
liefdesgodin, evenals Pasiphaë — hem redding. Haar liefde
doet haar besluiten, hem een kluwen te geven, waarvan de
draad hem in „het duistere huis" den terugweg zal doen
vinden. Zoo toegerust gaat Theseus de anderen voor, doodt
de Minautauros en keert met de geredden tot groote blijdschap van Ariadne ongedeerd terug. 2) Een vroolijke reidans,
waarin Theseus en Ariadne de windingen van het labyrinth
nabootsen, is de uiting van hun vreugde, sindsdien ter

I

D

1) In het Babylonische gedicht „Ischtar's (= Aphrodite's) gang naar
de onderwereld" komen de uitdrukkingen „land zonder terugkeer", „het
duistere huis", „het huis, waar wie er binnengaat niet weer uitkomt" als
benamingen van de onderwereld voor (vgl. blz. 198).
2) Op sommige afbeeldingen brengt Theseus den Minatauros naar buiten
(de bovenwereld ?). Wellicht was deze voorstelling ouder en geleek het
oorspronkelijke verhaal op het Kerberos-avontuur van Herakles.
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herinnering aan de heldendaad als heilige dans in gebruik
gebleven. Langer mag Theseus op Kreta niet blijven. Ariadne
raadt hem aan, Minos' toorn te ontvluchten. Zelf durft zij
evenmin te blijven, als zij den geliefden held verlaten wil. Zij
ontredderen de Kretenzische schepen, zoodat Minos hen niet
kan achtervolgen en zeilen daarop weg.
Na een voorspoedige vaart komen zij op het eiland Naxos;
op
Naxos. volgens sommigen op Dia. Maar nog slechts korten tijd
hebben zij hier vertoefd, of Dionysos gelast in een droom
Theseus, de voor hem als bruid bestemde Ariadne te verlaten.
Theseus gehoorzaamt en Ariadne blijft in groote droefheid
achter. Later werd zij als bruid van Dionysos (z. blz. 130 n. i)
onder de goden opgenomen.
Maar al gehoorzaamde Theseus aan het goddelijk bevel,
Terugkeer
in
zijn droefheid was er niet minder om. Zelfs vergat hij daarAthene.
door de afspraak met zijn vader : dat het schip, wanneer de
tocht geslaagd was, niet met zwarte, maar met witte zeilen
terug zou keeren. En zie, toen Aigeus, die op een hooge
rots de terugkomst van zijn zoon afwachtte, het schip zonder
het gehoopte sein zag naderen, stortte hij zich uit wanhoop
over het verlies van zijn eenig kind in zee. Die zee werd
daarop naar hem genoemd en heet de Aigeesche. Het schip
bewaarden de Atheners voor godsdienstige zendingen, o. a.
voor het jaarlijksche Apollon-feest op Delos, waar ook de
Theseus-dans gebruikelijk bleef. Tot aandenken aan zijn behouden terugkeer stichtte Theseus het oogstfeest der Pyanepsia
(boonenfeest) en de Oschophoria (het feest der wijnranken),
beide vegetatie-feesten (vgl. blz. 39).
Evenzoo zou hij als koning — de heiligheid van dezen
de
Stichter. „koning" moest op zijn instellingen overgaan ! — de eenheid van twaalf gemeenten (z. blz. 12, n. 2) hebben tot stand
gebracht en zoo den Aeenschen Staat hebben gesticht.
Men verklaarde in verband daarmee zijn naam als „de
stichter". Theseus droeg dien titel met hetzelfd recht als
DR. RUTGERS, Propylaien.

54

2I0

PROPYLAIEN.

andere vegetatie-geesten, zooals Zeus, Poseidon, Mars, e.a.
Avonturen. Als koning van Athene nam Theseus, zei men, met andere
helden 1) deel aan beroemde tochten (jachten), zooals de
Kalydonische Jacht en de Argonautentocht. Zoo streed hij met
Herakles en Achilleus ook tegen de Amazonen (z. blz. 194).
Van dezen tocht bracht hij er eene mee naar huis, waar hij
met haar huwde. De zoon van deze Hippolyte, d. i. de
„paarden-losmakende" en Theseus was de in Troizen en Sparta
vereerde held Hippolytos.
Peirithoos. Het avontuurlijke karakter van Theseus, dat hij met alle
wind- en vegetatiegeesten, zooals Hermes, Apollon, Herakles,
Odysseus, enz. deelt, was de oorzaak van zijn vriendschap met
Peirithoos, d. i. de „rond-snellende" (z. blz. 198), den „koning"
van het in het Thessalische bergland wonende volk der
Lapithen, d. i. het „steen-volk". Toen deze op avonturen
beluste, roofzuchtige vorst in de buurt van Marathon een
aan Theseus behoorende kudde runderen wegdreef en Theseus
hem achterhaalde — vgl. Hermes en Apollon —, gevoelden
bij hun ontmoeting beide helden zich zóó tot elkander aangetrokken, dat zij den strijd vergaten en vriendschap sloten.
Kort hierna vierde de Lapithen-koning zijn bruiloft met de
schoonste der Lapithen-dochteren, Hippodam(e)ia, d. i. de
„paarden-bedwingende". Alle vorsten in Thessalië en velen
daarbuiten waren op het feest genoodigd. Ook Theseus
verscheen onder de gasten. Aan den overvloedigen maaltijd
klonken vroolijke liederen en op de altaren brandden de
offervuren ter eere van menschen en goden. Maar de feestvreugde werd ruw verstoord. Verhit door den wijn sprong
plotseling de wildste en sterkste der Kentauren, Eurytos, d. i.
de „goed spannende" op de bruid toe en wilde haar meevoeren. En zijn voorbeeld volgende stormden ook de andere
viervoetige mensch-dieren, hun satyr-achtigen aard getrouw,
1) Wat men onder deze „metgezellen" heeft te verstaan, leert de stoet
van Satyrs en S(e)ilenen bij Dionysos en Pan.
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Lapithen op de aanwezige vrouwen en meisjes af. Een woeste strijd
en
ontbrandde tusschen Lapithen en Kentauren, een worsteling
Kentauren.

Helena.

van de kracht-menschen van het heldentijdvak tegen de ruwe
geweldenaars van den nog half dierlijken staat. Met rotsblokken, steenen en ontwortelde boomstammen strijden de
bergbewoners van den Pelion, de Grieksche helden met
speren, zwaarden en knotsen. Dank zij den moed van helden
als Theseus en Peirithoos, Peleus (vgl. Pelion) en Nestor
behalen de zonen van den nieuweren tijd de overwinning.
Talrijk waren de verliezen der Kentauren ; de overlevenden
ontvluchtten op den Pelion 1).
Wat Theseus en Peirithoós van de Kentauren niet dulden,
deden zij later zelf. Samen begaven zij zich naar Sparta en
roofden daar de nog jonge, om haar schoonheid als Aphrodite
beroemde dochter van Zeus en Leda (z. blz. 29). Te vergeefs
achtervolgden hen de Spartanen tot in Arkadië. Daar lootten
de vrouwenroovers om het bezit der jeugdige Below, maar
bepaalden, dat de gelukkigste ook den ander helpen zou,
een bruid te verwerven. Theseus won het en bracht het
meisje naar Attika, waar hij haar in zijn burcht Aphidnai
aan de hoede van zijn moeder Aithra toevertrouwde.
Thans was het de beurt van Peirithoos. Die had zijn zinnen
op een al heel bijzonder avontuur gezet. De koningin der
schimmen, de onverwelkbare Persephone, wilde hij van de
zijde van haar gemaal ontvoeren. En toen Theseus, zijn
belofte getrouw, zich bereid verklaarde, daalden beide vrienden
bij Hermione, in een van de op vele plaatsen getoonde ingangen
van de onderwereld af. Reeds waren zij een goed eind weegs
gegaan, toen zij zich neder zetten op een rots, om uit te
rusten en zich te beraden. In rotsen en steenen nl. huist een
raadgevende geest, een „metis", evenals de bergnymphen die men
1) De strijd tusschen Lapithen en Kentauren was een aantrekkelijk onderwerp voor de beeldhouwers. Bekend zijn de afbeeldingen er van op het
Parthenon en op den Westelijken gevel van den Zeus- tempel in Olympia.
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„mousai" noemde, de bezieling toedeelen aan dichtende denkers
(vgl. plaat XXIII). Toen zij daarna weer wilden opstaan,
bemerkten zij, dat zij aan de rots waren vastgegroeid. Het
Herakles-verhaal heeft reeds doen zien, op welke wijze Theseus
werd bevrijd (z. blz. 198). Dat Peirithoos voor altijd één bleef
met zijn rots, behoeft ons van een koning van het „steenvolk"
niet te verbazen.
In de bovenwereld teruggekeerd, vond Theseus zijn burcht
verwoest, Athene afvallig en zijn bruid verdwenen. Die hadden
haar broers, de Dioskouren (z. blz. 5 2) uit de bestormde veste
weggehaald en naar Sparta teruggebracht, waar Aithra,
Theseus' moeder, als slavin haar diende.
Theseus verliet Athene en voer naar 't eiland Skyros, waar
hij land bezat (d. w. z. als „heros" vereerd werd). Maar de
„koning" van Skyros, de met Lykourgos (z. blz. 128) verwante
Lykomedes, had zich van dat land meester gemaakt. Op een
wandeling stiet deze moorddadige, een wolfs-aard verradende
vorst Theseus van een hooge rots in zee. Zoo vond Theseus
denzelfden dood, dien hij eenmaal Sk(e)iron had berokkend.

De Argonauten.
Eenige gelijkenis met den tocht van Theseus naar Kreta
vertoont de sage van den Thessalischen held Jason, die van
den „grens der aarde" de vacht van een, van den rammengod
Hermes 1) afkomstigen, ram terughaalt met de hulp van een
toovergodin (Mede(i)a). De uitbreiding, die deze sage in Boiotië
en Korinthe kreeg door bijvoeging van daar inheemsche
heldenverhalen, doet denken aan Ilias en Odyssee, waarin
eveneens verschillende sagen met één eenvoudig hoofdverhaal
zijn vermengd. De wensch van hoorders en lezers naar de
1)

Over Hermes als oorspronkelijke doodsgod, zie blz. 76 e. v.
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oorzaken en gevolgen der groote daden werd op deze wijze
meer en meer bevredigd, terwijl de fantazie der dichters steeds
antwoord bracht op de vraag naar het „hoe".
In de Thessalische havenplaats Iolkos heerschte de geweldige
Iason's
jeugd. koning Pelias, een zoon van Poseidon. Hij had de regeering
bemachtigd door zijn stiefbroeder Aison van den troon te
stooten. Toen deze later een zoon rijk werd, zond hij uit
vrees voor Pelias het kind naar het Peliongebergte, waar het
werd toevertrouwd aan de zorgen van den Kentaur Ch(eliron,
d. i. de „handige", denzelfden, die de opvoerder was van
Asklepios (z. blz. 5 I) en van Achilleus.
In het hol van den Kentaur, die den jongen den naam Iason,
d. i. de „heeler" of „heiland", gaf, leefde Iason tot zijn twintigste
jaar. Toen was hij in alle heldendeugden volleerd en toog hij
naar zijn vaderstad, om zijn ouders van Pelias' overheersching
te bevrijden. Onverschrokken eischte hij van zijn oom den
troon en scepter voor zijn vader terug. De sluwe vorst beloofde
hem, aan zijn verzoek te zullen voldoen, wanneer Iason hem de
vacht gebracht had van den ram, waarop zijn neef Phrixos,
d. i. de „huivering(wekkende ?)", over de zee was gereisd naar
de wijde verte, het land Aia of naar Kolchis, aan de kust van
de Zwarte Zee. Hij verwachtte namelijk, dat Iason van dezen
tocht nooit meer terug zou keeren.
Phrixos was een zoon van een Boiotischen koning en een
Phrixos
en
godin. Toen deze koning uit Delphoi den raad kreeg, om ter
Helle.
bezwering van den mislukten oogst zijn zoon aan Zeus te offeren
en zijn hongerende volk hem daartoe dwong, zond de godin
haar zoon bij het altaar een ram met gouden vacht 1), waarop
Phrixos met zijn zuster Helle hoog door de lucht wegvloog.
Boven de zee wilde Helle zien, hoe hoog zij waren, maar viel,
door een duizeling bedwelmd, in de golven en verdronk. De zee
bewaarde de herinnering aan haar val en heet nog steeds de
1) Zie blz. 29, n. 1.
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Hellespont („pontos” = zee) 1). Phrixos bereikte ongedeerd het
land Aia of Kolchis. De koning van dit land, een zoon van
Helios, Aietes genaamd, nam hem gastvrij op en gaf hem zijn
dochter tot vrouw. Den ram offerde Phrixos aan Zeus en zijn
gouden vacht of gulden vlies schonk hij den koning als dank
voor zijn redding. Deze hing het kostbare geschenk op in een
aan den doodsgod Ares gewijd bosch en liet het bewaken
door een nooit slapenden draak.
De vaart van Iason naar Kolchis is, evenals zijn terugkeer
Vaart naar
Kolchis naar Iolkos, een geliefd onderwerp geweest voor de dichters
(Aia).
in de oudheid. Hier vooral was plaats voor het inlasschen
van avontuurlijke sagen en voor het bijvoegen van geografische
bijzonderheden, die het aldus vernieuwde verhaal een nieuwe
bekoring konden geven. Maar de scheppende geest van een
Homeros alleen zou in staat zijn geweest, het den luister te
verleenen van een Odyssee.
Aan heldendaden behoefde het niet te ontbreken. Niet minder
dan vijftig helden bemanden het schip 2), dat als de eerste
vijftigriemer de zee zou bevaren. En daaronder waren helden
als Kastor en Polydeukes, Peleus en zijn broer Telamon,
Herakles, Theseus, Odysseus' vader Laërtes en zijn grootvader Autolykos, en de zanger Orpheus.
Aan den voet van den Pelion had Argos het vaartuig
gebouwd en naar hem heette het de Argo, d. i. de „snelle".
Iason voerde het bevel.
Met gunstigen wind, zonder roeien, maar met de gelijkmatigheid van Orpheus' liederen voeren de Argovaarders naar
Lemnos en Kyzikos. Hier bevrijdden zij de in de vlakte wonende
Dolionen van de geweldige zesarmige reuzen, die op het Berengebergte huisden en hun vertrek in een gevecht met rotsblokken
trachtten te verhinderen.
1) Deze naam gold oudtijds voor de geheele Aigeesche Zee.
2) Dit schip is ten nauwste verwant aan de schepen of vlotten van andere
windgoden, zooals Hermes, Ianus, Theseus, Odysseus (en St. Nicolaas).
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Na een stormachtige vaart bereikten zij Bithynië. Hier daagde
een „koning" Amykos, wiens naam den doodsgod verraadt,
den dappersten der vreemdelingen tot een vuistgevecht. De
jeugdige Polydeukes bood zich aan en sloeg na een taaien
strijd, waarin hij behendig de felle slagen ontweek, den
geweldenaar ter aarde.
Den volgenden dag voeren de Argonauten door den Bosporos en landden in Thrakië. Daar woonde de vroegere koning
van dat land Phineus 1), die zijn zienersgave misbruikt en
de geheime besluiten van Zeus verraden had. Daarom was hij
op hoogen leeftijd met blindheid geslagen en hulpeloos overgeleverd aan de roofzuchtige Harpijen, wind-daemonen in half
vogel-, half vrouwengedaante, die de hem voorgezette spijzen
voor zijn mond wegkaapten, zoodat hij door eeuwigdurenden
honger gepijnigd werd (plaat XXXVII). Bij de nadering der
Argonauten herinnerde hij zich een orakel, dat de zoons van
Boreas (z. Fig. I i) hem redding zouden brengen. Inderdaad
bevonden zich deze, Zetes, de „hevig waaiende" en Kalais,
de „goed waaiende", op de Argo. Met luid geschrei riep
Phineus hen te hulp. De Argonauten bereidden den gasaard
een maaltijd die de laatste buit der Harpijen zou zijn. Luid
krijschende kwamen de monsters aangevlogen. Het geschreeuw
der Argonauten deerde hen niet: zij roofden de spijzen en
vluchtten daarmee weg. Maar de eveneens gevleugelde Boreaden
joegen haar achterna. Toen ze haar hadden bereikt, verscheen
Iris (de regenboog) als bode van Zeus en verbood, haar te
dooden : voortaan zouden zij Phineus met rust laten. Op de
plaats, waar de Boreaden wendden, lagen eenige eilanden, die
sindsdien de Strophaden, d. i. „keereilanden" heetten.
Na een vroolijk feestmaal bij den bevrijden grijsaard, die
hun zijn dank in raadgevingen (orakels) voor de zeereis
vergold, voeren de Argonauten verder. Weldra naderden zij
]) Phineus was waarschijnlijk de verpersoonlijking van een grauwen bergtop, wien de wind alle voedsel ontrooft; een dubbelganger dan van Tantalos.
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de van felle branding luid bruisende Symplegaden, twee
rotsen, die telkens „tegen elkander sloegen". Op raad van
Phineus lieten de Argonauten een duif los en zagen met vreugde,
hoe die behouden tusschen de rotsen doorvloog. Dit gunstig
voorteeken 1) en dezen gids volgden zij en ontkwamen het gevaar.
De doorvaart der Argo werd een zegen voor alle zeelieden ;
want hierna stonden de rotsen rotsvast voor altijd.
Langs de Zuidkust van de Zwarte Zee varende bereikte
de Argo het Ares-eiland Aretias 2), waar de helden de door
Herakles (z. blz. 191) verdreven Stymphalische vogels naar
het vasteland verjoegen. Hier ontmoetten zij de zonen van
Phrixos, die op hun thuisvaart door een storm op dit eiland
geworpen waren. Zij waarschuwden de Argonauten voor den
grimmigen Aietes, die sterk was als Ares, en voor den nog
afschuwlijkeren bewaker van het gulden vlies.
Den volgenden dag voer Iason met de zijnen verder en
in
Kolchis. in den nacht daarop bereikten zij de monding van de Phasis,
die aan den voet van den Brandberg (Kaukasos) door het
land der Kolchiërs stroomde.
Met de zonen van Phrixos en twee makkers stapte Jason
naar het paleis van Aietes. Toen deze van zijn kleinzoons
hoorde, dat de vreemdelingen gekomen waren, om het gulden
vlies te halen, werd hij woedend en gebood hen, zijn paleis
te verlaten. Het hielp Iason niet veel, of hij al zei, dat hij
het vlies gedwongen en voor een ander kwam vragen : de
grimmige vorst bleef onverzoenlijk. In schijn alleen toonde
hij zich gewilliger. Iason moest eerst toonen, dat hij van
goddelijke geboorte was. Op een aan Ares gewijd terrein
liepen twee vuurspuwende stieren met bronzen hoeven -- zooals
die van de Kerynitische hinde — rond. Wanneer Iason deze
dieren voor een ploeg spande en het veld er mee omploegde,
1) Vergelijk de orakelende dieren bij Zeus en Mars.
2) Evenals Ares oorspronkelijk een doodsgod was, was het eiland Aretias
een doodenverblijf.
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wanneer hij daarna drakentanden in de voren zaaide en de
geharnaste mannen, die eruit zouden opgroeien versloeg, dan
zou de koning aan zijn verzoek voldoen. Terwijl Iason op
deze wijze het doodsgevaar dreigde, daagde er ook voor hem
goddelijke hulp op. Ook hier weer had de dochter van den
koning liefde voor den held opgevat. Zij heette Mede(i)a, d.i. de
„zinnende", een naam, die met Medouza ten nauwste verwant is.
Mede(i)a. De „prinses" tooit zich met haar mooiste kleeren en sieraden,
zalft zich met ambrozische d. i. onsterfelijke olie en werpt zich een
glanzende sluier om het donker gelokte hoofd. In haar gordel
bergt ze de Prometheus-olie 1) van den Kaukasos, die iemand
voor een heelen dag kan beveiligen tegen vuur en metaal en
hem onoverwinlijk maakt in elk gevecht. In donkeren nacht
heeft ze bij het rollen van den donder en het dreunen der
aarde in de zwarte wouden van den Kaukasos dit sap uit
den wortel van een bloem, die uit Prometheus' bloed was
voortgesproten, gezocht. Zoo rijdt zij naar den tempel van
Hekate, waar zij Iason ontmoet. Haar oogen en wangen
verraden de liefde, die zij tracht te verbergen. Zij kan en wil
hem de hulp, waarom hij haar vraagt, niet weigeren.
Met Mede(i)a's toovermiddel en raadgevingen gewapend,
begeeft zich Iason den volgenden dag naar het veld van
Ares, spant tot groote verbazing van volk en koning de
vurige, onderaardsche stieren voor den ploeg, zaait in . de
voren de drakentanden en werpt op het oogenblik, waarop
de daaruit geboren krijgers zich op hem dreigen te werpen,
een grooten steen in hun midden. Deze steen blijkt een „steen
des aanstoots", want hij veroorzaakt een bloedigen strijd
tusschen Jason's vijanden. Ook zelf mengt hij zich in het
gevecht en doet hen allen levenloos ter aarde zijgen.
1) De aan den Kaukasos geketende bergreus (z. blz. 90) zal wel hebben
geweten, hoe rijk dat gebergte was en nog is aan de olie, die rots- of
steen-olie (petroleum) heet. Maar dan heeft de verhalende dichter blijkbaar
niet geweten, wat voor gevaarlijk vocht dit was bij vuur!
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Roof van Met ergernis en toorn heeft Aietes de heldendaden van
het Gulden Jason aanschouwd en beraadslaagt in zijn paleis gedurende
Vlies.
den nacht, hoe hij de Argonauten kan doen omkomen. Intusschen besluit Mede(i)a te vluchten. Zij ijlt naar de Argo. In
doodelijken angst voor den toorn van haar vader, belooft zij
Iason de hulp harer toovermiddelen: als hij de gouden vacht
heimelijk wil rooven, moet hij met een eed zijn belofte bezweren, dat hij haar op zijn vlucht zal medenemen.
Het viel Iason niet zwaar, aan dit verzoek te voldoen. Bij
den heiligen eik in het donkere bosch van Ares toovert
Mede(i)a den draak in slaap, door met zachte stem den slaapgod — den rammengod Hermes! — aan te roepen. Met de hulp
van Hekate en een gesprenkelden tooverdrank gelukt het haar,
het monster te bedwelmen. Daarop neemt Iason het gulden
vlies van den boom en spoeden zij beiden zich naar het
Terugkeer. schip. In allerijl voeren zij af. En dat was hun geraden ook,
want Aietes wist reeds, wat er was gebeurd en rustte zich
uit voor achtervolging en wraak : met volle zeilen joegen de
Kolchiërs de vluchtelingen na. De Argo vond veilig haar
weg door de Zwarte Zee, doordat de godin Hera, die Pelias
met haar wraak achtervolgde, den schippers door een stralende
streep aan den hemel den weg wees. Maar de Kolchiërs
voeren sneller en naderden reeds de Argo. Toen ontpopte
zich Mede(i)a in haar ware gedaante: zij doodde haar jonger
broertje Apsyrtos, dien zij had mee genomen, sneed zijn lijk
in stukken en verstrooide die over de gol/en der zee. Haar
gruwelijke list gelukte. Luid jammerende zocht Aietes de
stukken bijeen en intusschen verdween de Argo uit het gezicht.
Dood van Na een langen, avontuurlijken tocht bereikten de ArgoPelias. nauten de haven van Iolkos. Pelias was door Iason's terugkeer
onaangenaam verrast. In Iason's afwezigheid had hij diens
familie gruwzaam uitgemoord. Toen Iason hem het gulden
vlies bracht, weigerde Pelias bovendien zijn belofte te vervullen. Bij zijn zoeken naar wraak vond Iason in Mede(i)a
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een ijverige helpster. Zij deed, alsof zij van Iason wilde
scheiden en wist de vriendschap te winnen van Pelias' dochters. Zij vertelde haar van haar tooverkunst en hoe zij in
staat was, iemands ouderdom te verjongen. Om haar vertrouwen te versterken, slachtte zij een ouden ram, hakte dien
in stukken en kookte hem in een grooten heksenketel. En
zie, al blatende sprong een lam ,er uit te voorschijn ! Nu
drongen Pelias' dochters aan, dat zij haar vader ook weer
jong zou maken. Mede(i)a veinsde eerst eenige aarzeling,
maar spoorde de meisjes tenslotte zelf aan tot het moorddadige werk, waarbij zij zelf meehielp, In den ketel wierp
zij intusschen krachtelooze kruiden, zoodat de dochters van
Pelias vergeefs wachtten op het wederzien van hun gedooden
vader. Zoo wilde het Hera, de grimmige wraakgodin.
Pelias' zoon beklom den troon en joeg Iason en Mede(i)a
uit zijn land. Zij vluchtten naar Korinthe en leefden daar
eenige jaren rustig. Twee jongens werden hun daar geboren.
Maar Mede(i)a was geen geluk-brengster en Jason's trouw
Medea's
wraak. niet blijvend. Hij verliet haar en vroeg de dochter van koning
Kreon, tot vrouw. De koning stemde toe. Zoodra Mede(i)a
dit vernam, riep zij de goden op voor haar wraak. Kreon
duchtte de booze plannen der sluwe „toovenares" en beval
haar, dat zij met haar kinderen de stad verlaten zou. En nu
toont de „zinnende" koningsdochter weer haar verwantschap
met den verraderlijken dood: zij huichelt vergiffenis voor Iason
en zijn bruid en laat haar kinderen een bruidsgewaad en kroon
brengen naar de jonge echtgenoote van Iason. Als die het
feestgewaad zich omlegt, gebeurt met haar hetzelfde, wat
Herakles overkwam (z. blz. 203). Op haar jammerkreten ijlt
haar vader te hulp. Maar de aanraking van het kleed doodt
hem te zamen met zijn dochter. Iason vindt bij zijn komst
hun lijken als straf voor zijn vergrijp (plaat XLIII).
Intusschen zijn de beide jongens in huis teruggekeerd. En
daar er voor de wraak eener furie, die aan de kusten van
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de Zwarte-, d. i. de Doods-zee haar geboorteplaats had, geen
grenzen bestaan, vallen ook zij haar ten offer. Mede(i)a vlucht
op een wagen, met slangen bespannen, door de lucht naar
Athene. Daar huwt haar koning Aigeus (z. blz. 206). Ook
van hem vlucht ze weg en keert naar haar land terug.
Iason bleef eenzaam in groote droefheid achter. Dikwijls
zocht hij de Argo weer op, die de koene schippers in
Poseidon's tempel op den Isthmos hadden gewijd en herinnerde
zich dan met weemoed de gelukkige jaren zijner jeugd. Het
vaartuig molmde langzaam weg, en eens, toen Iason zich in
haar schaduw had neergezet om te rusten, stortte plotseling
het gevaarte ineen en bedolf zijn vroegeren meester onder zijn
wrakstukken.

Thebaansche Sagen.
Mag men met groote waarschijnlijkheid in den aan Theseus
verwanten Iason- een verpersoonlijking van den wind en in
Mede(i)a een maangodin vermoeden, in de Thebaansche sagen,
die gedeeltelijk door dichters als Sophokles en Euripides tot
geheel menschelijke drama's zijn verwerkt, vinden wij goden
en helden reeds bijna van hun goden-natuur geheel ontdaan.
Deze sagenkring is het middel geworden, waarvan zich wijsgeerige dichters hebben bediend, om hooge levenswijsheid
uit te beelden. De gedachte, die b.v. in de Oidipous-sage
als het ware de schaduw is van de handeling, is deze : dal
de mensch door zijn verstand, macht noch krachten in staat
is, zijn eigen plannen te volvoeren tegen den wil en de besluiten
der goden. Ja, zelfs brengt de angstvallige behoedzaamheid,
waarmee hij het door orakels of voorteekenen vooruit bekende
lot tracht te ontgaan, het onafwendbare juist naderbij. Ook
hier dus weer de dood, maar nu ontdaan van zijn primitieve
monsterlijkheid en veredeld tot de wijsgeerige noodzakelijkheid
van menschelijke berusting.
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De stichter van Thebe had bij de plek, waar hij zijn stad
zou grondvesten, in een aan Ares gewijd bosch den draak,
die zijn makkers door zijn giftigen beet het leven benam,
geveld. De tanden van het dier had hij, op Athena's bevel,
in den grond gezaaid. En toen daaruit gewapende reuzen
geboren waren (z. blz. 217), die in hevigen strijd elkaar op
vijf na hadden gedood, hadden de vijf overlevenden hem bij
het bouwen van de stad Thebe geholpen. De burcht heette
naar hem de Kadme(i)a.
De bloedige daad van Kadmos was oorzaak van een reeks
van rampen, die zijn nakomelingschap troffen. Zelf werden
hij en zijn vrouw in Illyrië veranderd in doodelijke slangen.
Oidipous. Een van de nakomelingen van Kadmos, koning Laios, —
't Grieksche ,,la(a)s" = steen — had door een orakelspreuk de
waarschuwing gekregen, dat hij door de hand van zijn zoon,
dus evenals Ouranos en Kronos, zou sterven. Toen hem daarna
zijn gemalin Iokaste — in oudere sage heet zij Epikaste —
een zoontje schonk, beval hij een zijner herders, het kind
ergens op den Kithairon neer te leggen als aas voor honden
en ander roofgedierte. Uit medelijden gaf de man den kleine,
wien de voeten doorboord en samengebonden waren, aan een
anderen herder in 't gebergte mede. Deze bracht het jongske
bij zijn meester en meesteres. Dit waren de Korinthische
koning Polybous, d. i. de „runderen-rijke" en zijn gemalin
Merope 1). Zelf waren zij kinderloos en daarom brachten zij
den vondeling (vgl. Dionysos), dien zij Oidipous, d. i. „dien
met zijn gezwollen (slangen-)voeten" noemden, met liefde groot.
Maar evenals aan Phaëthon (z. blz. 101) verweet ook hem
eens een makker, dat hij maar een vondeling was. En ofschoon
zijn „ouders" hem poogden gerust te stellen, pijnigde hem
de twijfel. Hij reisde dus naar Delphoi — het middelpunt der
Kadmos.

1) Ook in dit koningspaar kan men wina en steen of berg (= aarde)
terugvinden. De „runderen-rijke" is een evenknie van Hermes en zijn gemalin
„met het zinnende gezicht" is een Metis-achtige Moeder Aarde (vgl. blz. 33).
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aarde ! — en kreeg op zijn vraag alleen het antwoord : dat
hij zijn vader dooden en zijn moeder huwen zou 1 ). In de
meening, dat deze vader en moeder zijn opvoeders in Korinthe
waren, keerde Oidipous niet daarheen terug, maar ging naar
Thebe. Op een driesprong (vgl. blz. 6i) geraakte hij in twist
met een der begeleiders van een gasaard, die op een wagen
reed. Die sloeg Oidipous en daarop doodde deze hen allen
op één knecht na, die naar Thebe terugvluchtte. Want daar
kwam het gezelschap, dat uit Laios en eenige bedienden
bestond, vandaan.
Sphinx. De held, die geheel alleen zoo vele tegenstanders versloeg,
bezat bovendien een helder verstand. Dit stelde hem in staat,
de stad Thebe te bevrijden van een vreeselijke plaag, die de
bevolking teisterde. Een gedrochtelijk wezen, van boven een
gevleugelde jonkvrouw, maar verder leeuw en slang, de Sphinx,
d.i. „worgster" geheeten, eischte van de voorbijgangers antwoord
op de vraag : „Welk levend wezen loopt 's morgens op vier,
's middags op twee en 's avonds op drie beenen 1" Wanneer
zij het raadsel niet konden oplossen, werden zij gruwelijk
gedood. Ten einde het land van deze verschrikking te bevrijden,
beloofde de weduwe van Laios, dat zij haar hand en kroon
zou schenken aan den man, die een redder zou blijken te
zijn. Haar wensch bleef onvervuld, totdat Oidipous er van
hoorde en zich waagde in de nabijheid van de Sphinx. Zijn
antwoord op haar vraag luidde : dat is de mensch. En nu
stootte de held vol moed de Sphinx, in alle zinnebeelden

1) Indien wij in dit orakel den kern der Oidipoussage mogen zien, kan
haar verklaring eenvoudig zijn : evenals de windgod, tot vegetatie- en tijdgod
geworden, zijn voorganger of vader (het oude jaar) doodt, — de maanden
zijn hem verwant (Oid. Tyr. 1082) —, is diens gemalin, de steenen moeder
aarde (berg), die elk jaar een nieuw kroost het leven schenkt, voorbestemd,
om weer de vrouw te worden van den nieuwen heerscher, die uit haar zelf
geboren werd. De natuurwet, die aan dit, voor menschelijke zeden aanstootelijke, gebeuren ten grondslag ligt, moest zich als drama noodwendig
ontwikkelen tot een tragedie van het onafwendbare noodlot.
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van steen en dier vermomd als ze was, in den afgrond. Daarop
trouwde Oidipous met Iokaste en werd koning van Thebe.
Eenigen tijd heerschte Oidipous aan de zijde van Iokaste
over de stad. Toen brak op eens een vreeselijke pest in het
land uit, die volgens het orakel van Apollon niet zou eindigen,
voordat de moordenaar van Laios was gestraft met ballingschap
of dood. Vol ijver om zijn volk te redden, stelt Oidipous
terstond een onderzoek in. En terwijl hij verwacht, dat de
schuldige een ander, maar niet hij zelf zal blijken, ontsluiert
hij zelf het vreeselijke geheim, dat de vervulling inhoudt van het
hem gegeven orakel. Hierop pleegt Iokaste zelfmoord, terwijl
Oidipous zich bij haar lijk van het licht zijner oogen berooft.
Oidipous in De sagen geven Oidipous vier kinderen ; twee zoons: Eteokles
Kolonos. en Polyneikes, en twee dochters : Antigone en Ismene. Toen
Oidipous in ballingschap ronddoolde, alleen vergezeld door
Antigone, kwam hij tenslotte in Kolonos bij Athene, een
plaatsnaam, die „heuvel" of „berg" beteekent. Daar legde hij
zich ter ruste op een aan de Erinyen gewijde plaats (z. blz. 64
en 122). Hoewel deze grond eigenlijk „taboe" was, kreeg
Oidipous als gunst er bescherming van „koning" Theseus.
En die bescherming was noodig. Want zijn zwager Kreon,
d. i. „heerscher", wilde Oidipous naar Thebe terughalen, waar
Eteokles en Polyneikes om de heerschappij in twist geraakt
waren en elkaar in bloedigen krijg dreigden te bevechten. Ook
Polyneikes, die bondgenooten zocht voor zijn belegering
van de stad, kwam zijns vaders hulp inroepen. Maar deze
weigerde. In hevigen toorn (want die lag in zijn aard),
vervloekte de grijsaard zijn zoons en uitte den wensch, dat
zij door elkaars hand in hun broederkrijg mochten sneuvelen.
Zijn wensch werd een orakel, geprofeteerd in de nabijheid
van den dood. Nauwelijks nog had Oidipous zijn verwensching
geuit en was Polyneikes, de „ruziemaker", vertrokken, of
donderslagen kondigden Oidipous' einde aan. Kalm en waardig,
als ging hij als koning zijn paleis weer binnen, begaf zich
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Oidipous, een eind weegs door Theseus vergezeld, naar de
grot, die een ingang tot de onderwereld heette en vanwaar hij,
in tegenstelling tot andere „helden", nimmer is weergekeerd.
De zeven Polyneikes had zich begeven naar Adrastos, den „zeer
vorsten ondernemenden" koning van Argos, om diens hulp in te
tegen
Thebe. roepen. En bij hem vond hij welwillend gehoor. Zelfs belastte
Adrastos zich met het bevel tijdens den geheelen veldtocht.
Zijn zwager, de Aitolische vorst Tydeus, d. i. „stooter",
zijn twee broers Hippomedon, d. i. „heer der paarden", en
Parthenopaios, d. i. „vrouwenroover", de geweldige Kapaneus
en de dappere ziener Amphiaraos, eveneens een zwager van
Adrastos, sloten zich bij de onderneming aan. Wel wist de
ziener, dat hij van den tocht niet terug zou keeren, maar
zijn verraderlijke, omgekochte gemalin had bewerkt, dat hij
niettemin ten oorlog uitreed. Zijn zoon Alkmaion, d. i. de
„sterke", wreekte later den dood van zijn vader door op
diens bevel zijn moeder te dooden.
De veldtocht, uit broedertwist ontstaan, wekte den toorn
der goden. Ongunstige voorteekenen vermochten de deelnemers
niet te weerhouden. Voor elk der zeven poorten legerde zich
een der vorsten met zijn volk. Maar in dezen oorlog waren
alleen de goden overwinnaars : Kapaneus trof de bliksem van
Zeus ; Tydeus woedde in zijn bloeddorst als een doodsgod, maar sneuvelde ; Amphiaraos verdween met zijn paarden
en wagen als Hades zelf (z. blz. io6) in een aardspleet, dien
Zeus met zijn bliksem opensloeg, waarna hij als een geest,
die in droomen orakels openbaart, bleef voortbestaan. En
Eteokles en Polyneikes, die elkaar aan dezelfde poort
bevochten, vielen in een tweegevecht beiden. Alleen Adrastos
ontkwam, vertelde latere sage, door zijn windsnelle strijdros
Ar(e)ion. De stad bleef dus gespaard en de Thebanen lieten
aan de aanvallers hun dooden ter begraving.
Antigone. Maar Kreon, die na den dood van zijn neven het bewind
in handen nam, verbood de begraving van Polyneikes. Als
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straf voor zijn vergrijp tegen zijn vaderstad moest hij onbegraven
een prooi blijven voor honden en roofvogels en mocht geen rust
vinden in zijn dood. Dit was in de oogen van Antigone een
straf, die zwaarder was dan haar zusterhart kon gedoogen.
Zij weet, door van een stofopjagenden wervelwind partij te
trekken, de bewakers van het lijk te verschalken en althans
met een handvol zand de begrafenisplicht jegens den doode
te vervullen. Hiermee zondigt zij tegen het bevel van haar
vorst. Zij wordt betrapt en voor haar oom geleid. Maar in
het bewustzijn van de edele gedachte, te gehoorzamen aan
haar vromen plicht jegens een doode, ook al overtreedt zij
daarmee het recht van den Staat, toont Antigone geen berouw
over haar daad en hoort zij met heldenmoed haar doodvonnis
aan. In een onderaardsch gewelf wordt zij levend begraven.
En wanneer Kreon's zoon Haimon, die haar bruidegom zou
zijn geworden, zijn vader, die tenslotte voor de wraak der goden
bang geworden is, volgt in den geopenden kerker, vinden
zij daar Antigone door eigen hand gedood en volgt Haimon
voor de oogen van den al te starren vorst en vader haar
voorbeeld.

Trojaansche. Sagen.
In de sagen van Perseus, Herakles en Theseus en ook nog
in de reeds ingewikkelder Argonautensage was de kern van
het verhaal één heldenfiguur, om welke zich wel verschillende
bijfiguren met hun karakters en wederwaardigheden groepeerden, maar die toch het geheele verhaal beheerschte. Daarbij
waren deze sagen het karakter van sprookje en fabél nog niet
zóó ontgroeid, of telkens weer herinnerde het wonderlijke
van avontuur of handelende personen aan de symbolische
beteekenis, die min of meer verborgen achter het verhaal
meewerkte en het als 't ware bestuurde. Ook de Thebaansche
DR. RUTGERS, Propylaien.
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sagen, hoe natuurlijk zij nu en dan ook mogen schijnen,
geven geen historie, geen werkelijke gebeurtenissen weer.
Anders is dit met den Trojaanschen sagenkring. Hier niet
Waarheid
en
de eenvoudige compositie van handeling en „dramatis perfantazie.
sonae" om één heldenfiguur als hoofdrol, maar het weidsche
plan van een belegerde veste met belegerende volksstammen,
aangevoerd door als bevelhebbers optredende landsgoden, en
met een belegerd volk onder een grijzen koning en zijn talrijke
zonen. Hier de meesterlijke schepping van het massale en
tegelijk de fijne behandeling van het enkele; de ruwe verfklonten van het oppervlakkige uiterlijk en tegelijk de teere
kleurschakeering van het innigste gevoel. Voor een zoo
grootschen opzet van een beleg met zijn voorgeschiedenis
en na-sleep leverde een geheel tijdvak van heldenpoëzie de
bouwstoffen. En evenals hedendaagsche dichters en romanschrijvers de scheppingen van hun geest begrenzen binnen
een zekeren tijd en zich laten afspelen op bepaalde plaatsen,
heeft ook de grootmeester van het Grieksche heldendicht zijn
schepping aan een bepaalden tijd en plaats gebonden. Daartoe
koos hij de belegering en val van de stad Troje op de kust
van Klein-Azië. Opgravingen, onder de leiding van Duitsche
geleerden op de plaats van die verdwenen stad, het plateau
van Hissarlik, gedaan, hebben het waarschijnlijk gemaakt, dat
inderdaad deze vesting ten gevolge van een grooten brand
werd verwoest. Op grond van allerlei gegevens heeft men
die verwoesting, waaraan dan een beleg zal zijn voorafgegaan,
gedateerd in het jaar 1184 v. C.
Door deze feitelijke en plaatselijke basis verkreeg het heldendicht datgene, waarnaar elk dichter en schrijver streeft :
natuurlijkheid en daarmee geloofwaardigheid. Ook Homeros
heeft dit streven bezield. Zoowel de vorm zijner gedichten,
zijn taal en verstechniek, als de behandeling en groepeering
van den inhoud toont, in hoe groote mate de indruk van
het geheel verhoogd wordt door zijn bijna volmaakte natuur-
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lijkheid. Zóó eenvoudig en geheel menschelijk zijn de gesprekken, hetzij zij gevoerd worden door de goden op den hoogen
Olympos of door de helden op het slagveld en in huis ; zóó
natuurgetrouw zijn de beschrijvingen van landschap en binnenhuis, zóó onverhuld legt hij de menschelijke zwakheden in
het zonlicht zijner poëzie, zóó bijna alledaagsch zijn de
gebruiken en zeden zijner helden, dat wij vergeten, dat deze
handelende personen goden en halfgoden zijn, en geneigd zijn
voor historie en werkelijkheid te houden, wat dit in wezen al
evenmin is als in andere mythologische sagen en legenden.
Symboliek. Want zij mag dan zijn weggedrongen achter het levendige
spel van dichterlijk vernuft, toch is de mythologische symboliek ook hier aanwezig. Immers : het middelpunt van dit
geheele complex van sagen en verhalen is niet de Trojaansche stad, maar bovenal de „winderige" burg Pergamon ;
de „navel" van sage en landstreek is ..... een berg ! En het
wel en wee van de vesting, ook al is dan een geschaakte
„koningin" de aanleiding tot den strijd, is symbolisch vereenigd in het palladion, d.i. in den fetisch van de berggodin
Athena (z. blz. 36).
Homerische De helden in en om Troje, die zich gedragen en spreken
helden. als gewone stervelingen en die tot de Olympische goden om
hulp en bijstand smeeken in hun nood, zijn niettemin lokale
godheden, gelijk dat de bewoners van den eeuwigen Olympos
ook zelf eens waren. De berggrijze Trojaansche „koning"
Priamos bezit vijftig zoons, van wie de stad-beschermer Hektor,
d. i. „houder", zijn vader en moeder niet minder na aan 't hart
ligt dan de kinderen van Niobe en Demeter de hunne.
Zijn zoon Paris, die, evenals Zeus, Hermes, Oidipous en andere
berg-geesten, als kind bij het weidende vee in het hoogland
te vinden was, doet in zijn ontvankelijkheid voor vrouwelijk
schoon niet onder voor Zeus en andere goden, wien een
winderige aard eigen is. De „koningin" Hekabe verraadt al
in haar naam verwantschap met Hekate (Artemis) en Apollon
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(z. blz. 61). Haar dochter Polyxena, d. i. „rijk aan gasten",
komt het doodenrijk even nabij als haar waarzeggende, blinde
zuster Kassandra, wier blindheid en zienersgave even goed
aan haar, aan Phineus, T(e)iresias en aan Homeros verwante,
wezen, als aan Apollon kon worden toegeschreven, en wier
waanzin in een „zuster" van een doodsgodin niets wonderlijks is.
De Grieksche koningen en aanvoerders doen in hun goddelijken oorsprong niet voor de Trojaansche onder. Aan het
hoofd der verzamelde legers staan de Mykeensche „koning"
Aga-memnon, d. i. de „goed er om denkende" en zijn Spartaansche evenknie en broeder Mene-laos, d. i. „die de menschen
opwacht", zoons van Atreus, den „geen vrees kennenden"
dood. Evenals andere heldenzoons bewaren zij in hun naam
een eigenschap van hun vader. In ouderdom overtreft alle
anderen Nestor, d. i. de „heen en teruggaande", de Ianusachtige zoon van Neleus, den „onmeedoogenden", wiens rijk
Pylos, d. i. „Poortland" heette en zijn wellicht mythisch bestaan
dankte aan een Hadespoort. De moedigste onder de Grieksche
aanvoerders is de Thessalische vorst der Myrmidonen Achilleus,
de zoon van Peleus, aan wiens naam het Pelion-gebergte niet
vreemd geweest kan zijn. Zijn onstuimige, driftige natuur
evenaart die van een woedenden bergstroom — de Acheloos —,
maar zijn muzikaliteit en zijn weekheid, die hem tot tranen
roert, wijzen op een aan Apollon en Orpheus verwante ontwikkeling van zijn wezen. Ook Pala-medes en de Kretenzervorst
Ido-meneus stammen van bergen en ook Dio-medes met zijn
„goddelijke", zwarte paarden en de groote en kleine Aias zijn
verwanten van den dood.
En de „wending-rijke" 1), „veel-ondernemende" vorst van
1) Dat dit de oorspronkelijke beteekenis is en niet „slim" of „geslepen"
bewijst m. i. een plaats bij Homeros (XI 308), waar hetzelfde begrip („veel
zwervende") een eigenschap heet van den wind I Hiermede brenge men in
verband de zwerftochten van goden als Demeter en Dionysos, en van helden
als Perseus, Herakles en Theseus.
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het rots !-achtige Ithaka, de Hermes evenarende, slimme
Odysseus, d. i. de „toornende", ontpopt zich na zijn omzwervingen op een hem vijandige zee, die evenals het beleg van
Troje tien jaar duren, bij zijn thuiskomst als een wraakzuchtige
schutter of jager, wiens pijlen even onfeilbaar treffen als die
van den pest en dood zendenden Apollon.
In het midden van den Trojaanschen sagenkring staan
de Ilias en Odyssee, al of niet werken van eenzeifden
vergoddelijkten dichter (z. blz. 9). Daarbij sluiten andere
dichtwerken aan, die jonger zijn dan de Ilias en aanvullen
wat Homeros over den strijd om Troje verhaalt. Zoo brengen
de Kypria de voorgeschiedenis van den krijg, de Aithiopis
andere episoden tijdens het beleg; de Kleine Ilias bevat den
strijd om de wapens van Achilleus, de razernij van Aias, het
terugvoeren van Philoktetes, den bouw van het houten paard,
den roof van het palladion en de verovering van de stad.
In de Iliou Persis werd de „verwoesting van Troje" verder
uitgewerkt, en eenige dichtwerken, Nostoi genaamd, beschreven
de terugkeer der verschillende helden. Terwijl die latere toevoegsels ons hoofdzakelijk bekend zijn door hetgeen Ovidius
in zijn Metamorphozen (z. blz. io) en Vergilius in zijn Aeneïs
(z. blz. 68, n. t) er uit overnamen, bleven Ilias en Odyssee ons
geheel bewaard.
De Ilias begint met een, in het tiende jaar van den oorlog door
Apollon den Grieken gezonden pest. Oorzaak van deze plaag is een
beleediging, den god in zijn priester Chryses aangedaan door
den opperbevelhebber Agamemnon. Toen deze namelijk zijn
ontvoerde dochter van dien koning terugeischte, weigerde hij
en zond den priester onder bedreiging met den dood woedend
weg. Tegenover den onbuigzamen hoogmoed van zijn chef
neemt Achilleus het ten behoeve van het geteisterde leger
voor Chryses op en eischt van Agamemnon de teruggave van
het als slavin gevangen gehouden meisje. De onbuigzame
wijkt voor den algemeenen drang, rhaar neemt in ruil voor
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de vrijgelatene den vermetelen Achilleus diens slavin Briseïs
af, gelijk een doodsgod voor het eene gespaarde leven het
andere als offer vergt. Hierover in grimmigen toorn ontbrand,
weigert Achilleus zijn verdere deelneming aan den strijd.
Op zijn smeeken vraagt zijn moeder Thetis aan Zeus, die
het lot van den oorlog in handen heeft, of hij de Trojanen
zóólang de Grieken wil laten overwinnen, totdat haar
gekrenkte zoon het hem toekomende eerherstel ontvangen
heeft. Vergeefs beproeft Agamemnon het einde van den
strijd buiten Achilleus om te verkrijgen door een duel
tusschen Paris en Menelaos. Een daarna gesloten verdrag doet
een verraderlijk pijlschot van den Trojaan Pandaros te niet.
Wanneer dan de Grieken eenige voordeelen behalen en
zich Diomedes en Ajas door goddelijke hulp onderscheiden,
verbiedt Zeus de goden allen verderen steun aan de strijdende
partijen. De Grieken worden nu teruggedrongen. Liever dan
onder te doen voor Achilleus stelt Agamemnon daarom voor,
het beleg op te breken. • Maar Diomedes en Nestor, die als
redenaar bij Hermes niet achterstaat, ontraden dit plan.
Agamemnon staat toe, dat drie gezanten uit zijn naam Achilleus
met rijke geschenken trachten tevreden te stellen. Maar de held
voelt zich door den tegenslag der zijnen in waarde gestegen
en weigert. Opnieuw beproeven Agamemnon, Diomedes en
de andere aanvoerders met hun manschappen, den krijgskans
te doen keeren. Het gevolg is een groote nederlaag, waarbij
de voornaamste bevelhebbers gewond en de Grieken binnen
hun scheepskamp teruggedrongen worden. De Trojanen onder
Hektor steken met hulp van Apollon ondanks den heldhaftigen tegenstand van den grooten Ajas de schepen in
brand. In dezen hoogsten nood vergunt Achilleus zijn boezemvriend Patroklos, in zijn wapenrusting en met zijn manschappen
den bedreigden makkers te hulp te komen. Zij verjagen de
Trojanen, maar bij de achtervolging wordt Patroklos door
Hektor met hulp van Apollon gedood. Het lijk brengen de
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makkers in de legerplaats terug, maar de wapenrusting ontroofde hun Hektor. Nu door dit onheil de stemming van
Achilleus van starren toorn geheel is omgeslagen in droefheid
en wraakzucht, besluit Agamemnon, Briseïs aan haar heer terug
te geven. Om den dood van zijn vriend te wreken keert
Achilleus in een nieuwe, door Hephaistos gesmede, wapenrusting terug op het strijdtooneel, woedt met moord en doodslag
als een razende daemon in de gelederen der vijanden en doodt
hun voornaamsten aanvoerder Hektor, ofschoon hij weet, dat
na diens dood ook de zijne niet veraf meer is, zooals hem
Hektor in zijn stervensuur opnieuw voorspelt. De lijkspelen
bij den brandstapel voor Patroklos, de jammerklachten over
den dood van dezen held en aan den kant der Trojanen het
gejammer bij de begraving van. den aan zijn smeekenden
vader teruggegeven Hektor vormen het einde van deze in
de Ilias uitgewerkte episode uit den krijg.
Odyssee. De herdersvorst van het ruwe bergland Ithaka liet bij
zijn vertrek naar Troje zijn vrouw Penelope, zijn zoontje
r.
Telemachos, d. i. „die in de verte strijdt", (vgl. blz.
v. b.) en zijn vader achter. Hoe hij in het twintigste jaar na
tal van avonturen tenslotte tot zijn trouw wachtende gemalin
en zijn zoon terugkeert, verhaalt de Odyssee.
Tijdens de afwezigheid van den dood gewaanden koning
dingt een groote schare minnaars naar de hand van de
treurende koningin. Terwijl deze de beslissing listig voortdurend
uitstelt, gaat Telemachos op reis om naar zijn vader te
informeeren. De oude Nestor weet maar weinig van Odysseus
te vertellen en stuurt diens zoon daarom naar Menelaos in
Sparta. Hier hoort Telemachos, dat zijn vader wordt opgehouden
op het eiland van de nymph Kalypso, de „verbergster". Nadat wij
door deze inleiding reeds een en ander omtrent den held van
het verhaal vernomen hebben uit den mond van derden, brengt
ons de dichter nu bij Odysseus en Kalypso en terwijl Telemachos nog in Sparta blijft, keert Odysseus op Ithaka terug.
228,
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Deze terugkeer is het eigenlijke onderwerp van het gedicht.
Na zijn vertrek uit Troje verloor Odysseus op zijn zwerftochten over zee zijn schepen en makkers en bleef zeven
jaren gevangen bij de schoone nymph, die hem als haar
gemaal hoopte te kunnen behouden. Maar door de voorspraak
van zijn beschermster, de godin Athena, krijgt op Zeus' bevel

Fig. 37.

Odysseus zijn vrijheid terug. Op een zelfgebouwd vlot vaart
hij van het eiland Ogygia weg, om zijn vlot weldra door een
storm te zien uiteenslaan. Dit is het werk van Poseidon, die
Odysseus even erg haat en dwarsboomt als Athena hem
lief heeft en beschermt. Door een sluier, die hij van
een andere nymph kreeg, bereikt Odysseus al zwemmende
het eiland Scheria, bewoond door het mythische volk der
Phaiaken. Hier valt hem de vriendelijke ontvangst ten deel
van de koningsdochter Nausikak, die hem een welkom tehuis
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belooft in het paleis van haar vader Alkinods 1). Aan den
maaltijd bij dezen beminnelijker, „gastvrijen" ouden heer vertelt Odysseus zijn lotgevallen, die hem tot nu toe verhinderden, zijn eiland en de zijnen terug te zien. In gevechten
met de dappere Kikonen verloor hij vele zijner metgezellen ;
andere, die in het land der Lotophagen, d. z. „lotos-eters", van
de zoete vruchten van den lotos proefden, moest hij met
geweld naar de schepen terughalen, omdat ze door die
vruchten hun vaderland en vrienden geheel vergeten hadden.
Daarna kwam hij niet twaalf zijner makkers in het hol van
den rad-oogigen Polyphemos (z. blz. i 5 I ). Deze kanibaal
beroofde hem van zes zijner getrouwen, maar boette daarvoor
met het verlies van zijn oog, dat Odysseus met de hem overgebleven makkers uitboorde, na den reus met wijn te hebben
bedwelmd (vgl. blz. 143). Nu bereikten zij den beheerscher
der winden Aiolos 2), die hun, om hen te helpen, in een leeren
zak alle tegenwinden opgesloten meegaf. Zoo zou Odysseus
veilig thuis gekomen zijn, als niet zijn makkers heimelijk den
zak hadden geopend. Daarop werden alle schepen op het
zijne na verbrijzeld door het reuzenvolk der Laistrygonen.
Met zijn laatste schip landde hij op het eiland van een liefdesen toovergodin, de nymph Kirke, die in Odysseus haar meerdere erkende en zijn, door haar in zwijnen veranderde makkers
op zijn bevel weer in menschen terugtooverde. Zelfs gaf ze hem
den noodigen raad voor zijn verdere reis en leerde hem,
hoe hij de hem nog wachtende gevaren kon overwinnen. Zoo
kwam hij veilig voorbij de door hun zang betooverende,
doodelijke S(e)irenen en ontkwam eveneens de monsterachtige
Skylla en Charybdis. Op het eiland Trinakria slachtten zijn
makkers om hun honger te stillen eenige gestolen runderen,
1) De moeder van Nausikaá en vrouw van Alkinoos heet Arete; vgl.
blz. 216, n. 2. Alkinoos zelf is na verwant aan Alkeus en Alkmene, van wie
Heraktes stamt.
2) In lateren tijd heette Odysseus een kleinzoon van dezen windgod.
Daarmee deed men hem géén onrecht 1
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die Helios toebehoorden (z. blz. ioo). Tot straf daarvoor
versplinterde Zeus het laatste schip en alleen met behulp
van den gebroken mast redde zich Odysseus met moeite op
het eiland van Kalypso 1).
Door medelijden met den „veelbeproefden" held bewogen,
laat Alkinoos Odysseus op een zijner schepen, die even snel
varen „als een vogel of als een gedachte", — dit schip is
met 52 roeiers (weken ?) bemand ! — naar Ithaka brengen. Hier
vermomt hem Athena in een ouden bedelaar 2). In die
gedaante komt hij bij zijn trouwen zwijnenhoeder Eumaios, van
wien hij hoort, hoe de minnaars van zijn vrouw zich in zijn
huis gedragen. In de hut van dezen trouwen knecht heeft de
ontmoeting plaats van vader en zoon; want Telemachos is
juist nu ook teruggekeerd uit Sparta. Samen spreken zij drieën
af, hoe verder te handelen. Odysseus komt als bedelaar in de
feestvierende bende der minnaars en wordt door hen gehoond
en bespot. Alleen zijn stervende jachthond Argos d. i. „Snel"
en zijn voedster Eurykle(iia herkennen hun meester. Juist heeft
Penelope beloofd, dat zij als gemalin den man zal volgen, die
met den boog van haar dood gewaanden man een pijl door
de opening van twaalf 3) bijlen schieten kan. De minnaars
beproeven dit te vergeefs. Wanneer daarop Odysseus door
voorspraak van Telemachos boog en pijlen in handen krijgt,
doet hij het meesterschot, wordt door Athena weer in zijn
jongere gestalte terug veranderd 4 ) en doodt, bijgestaan door
zijn zoon en twee knechts in een massa-moord alle minnaars
(plaat XLIV). Dan verneemt Penelope, dat haar man terug
is en herkent door allerlei teekens haar gemaal. Aan een
1) Vergelijk met den drenkeling Odysseus bv. den aan land drijvenden
Perseus, Romulus en Remus, e.a.
2) Deze oude bedelaar is een evenknie van den ouden Mamurius (z. blz. 170).
3) Dit getal twaalf heeft hier dezelfde beteekenis als bij de goden Ianus
en Mars. En dit schot op oudejaarsavond is een symbolisch schot !
4) Vergelijk hierbij de verjonging van Mars (blz. 169).
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feestmaal vieren zij met den grijzen Laërtes 1), Odysseus'
vader, en de trouwe knechts, hun hernieuwde bruiloft.
De dag van Odysseus' terugkeer en bruiloft is Nieuwjaarsdag.
Deze herhaalde bruiloft is in wezen geen andere dan het
telkenjare herhaalde huwelijk van Zeus en Hera : een lentefeest
voor het teruggekeerde nieuwe oogstjaar. En de terugkeer
van den — ook in den Hades afgedaalden en daaruit weergekeerden — Odysseus is in wezen geen andere dan de
telkenjare herhaalde terugkeer van den lentegod Apollon of
de terugkeer van den weer verjongden Mars; het is de herrijzenis van den vegetatiegeest uit den dood. 2)
1) La-ërtes moet aan La-ios verwant zijn; dus „die de steenen bijeenvoegt". Men vergelijke Hermes en Poseidon (blz. 146).
2) Oorspronkelijk keerde Odysseus uit den eenen dood weer, maar in de
Odyssee keert hij uit verschillende doodenrijken terug 1

ERRATA.

Blz. 135, 3 e r. v. o. „Dyonysos" lees : Dionysos.
Blz. 148, 4e r. v. o. „Poseidoneon" lees: Poseideon.
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LIJST VAN MYTHOLOGISCHE ZINNEBEELDEN.
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Delta zie Drievoet.
Den zie Spar.
Dolfijn 43, 44, 46, 150, 153.
Driesprong 222.
Drietand 36, 149.
Drievoet 46, 48, 49, 87.
Druif 134.
Duif 3, 22, 30, 68, 216.

E.
Eik 18, 22, 30, 169.
Everzwijn 56, 79, 190.
Ezel 86.

F.
Fakkel 84, 110, 111, 144.
Fluit 45, 79, 143.

G.
Gans 33.
Geit 56, 79.
Gezang 110, 136.

Gier 44.
Gordel 5, 194.
Goud 29, n., 2, 43, n., 66, 67, 87, 90,
98, 152, 214.
Graan 111.
Granaatappel 33, 109.
Grot 19, 75, 143.

H.
Haan 21 n., 30, 42, 65, 78, 80, 101.
Haas 68.
Hamer 5, 87.
Havik 44.
Helm 41, 42.
Hert 52, 56, 191.
Hinde zie Hert.
Hond 3, 56, 65, 113, 195, 198.
Honig 6, 105.
Horen 43, 153, 167 n.
Horen van overvloed 20,155, 163 202.

1.
Ivoor 29.

K.
Kentaur 140.
Kist 111.
Kleed 40, 107, 139.
Klimop 110, 125, 139.
Koe 27, 30, 105.
Koekoek 3, 31, 33.
Koper zie Brons.
Koren 105 n, 110, 111.
Korf 111.
Kraai 44.
Kruis 6, 99.
Kwartel 56.

L.
Labyrinth 208.
Lab(y)ris zie Bijl.
Lans 42, 153.
Laurier 49, 52, 59, 121, 163, 169.

REGISTER.
Leeuw 45, 56, 79, 113, 188.
Lier 46, 53, 80.
Lynx 125. •

M.
Maagd zie Athena en 135.
Maan 62, 63, 68, 78, 111.
Melk 6.
Metaal 87.
Meteoor 36, n., 3.
Muis 43.
Musch 68.
Muts 81, 88.
Muziek 187.
Myrte 68, 110, 169.
N.
Narcis 121, 156.
Net 48, 58, n.
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Schild 42.
Schim 21.
Schip 90, 215.
Slaap 79.
Slang 2, 35, 41, 46 n, 77, 78, 81,
125, 181, 186, 198, 220, 221.
Spar 129, 143.
Specht 158, 164, 172.
Speer zie Lans.
Spin 39.
Staf 52, 77, 81.
Steen 3, 14, 36, 41, 76, 78, 94,
95, 107, 165, 210, 212, 218.
Stier 21, 30, 38, 41, 79, 90, 105,
125, 146, 155, 167 n, 172, 193,
207, 217.
T.

0.
Olie 6.
Olijf 36, 40.
Omphalos 58 n, 97.

P.
Paard 2, 37, 41, 79, 90, 101, 146,
153, 182, 193.
Panter 125.
Pauw 27 n., 33.
Perzik 68.
Ploeg 38.
Poort 160, 228.
Populier 103.
Pijl 43, 55, 67, 72, 187, 229.
R.
Raaf 3, 44.
Rad 99 n., 233.
Ram 30, 68, 78, 79, 82, 219.
Regen 22, 79.
Reidans zie Dans.
Roeiriem zie Roer.
Roeispaan zie Roer.
Roer 153.
Roos 68, 69.
Rots 34 n, 204, 212, 229.
Rund 76.
S.
Schaduw 21.
Scherts 110.

Trompet 38.
Troon 22 n, 31.
Tijger 125.

U.
Uil 3, 37, 41.
V.
Vleugel zie Vogel.
Vlinder 3, 72.
Vlot 209, 232.
Vogel 3, 78, 79, 81, 100 n, 167 n,
179, 191, 234.
Vuur 83-98.
Vijg 105, 158, 169.
W.
Water 144.
Wedloop 40, 47.
Wolf 21, 43, 65, 79, 92, 113, 158,
164, 172, 174, 179.
Wijnstok 6, 125, 134, 234.
Y.
Yzer 90.
Z.
Zeil 38, 79, 90.
Zilver 43 n., 90.
Zuil 45, 71 n., 138, 195.
Zwaan 3, 28, 44, 79.
Zwijn 105, 234.

LIJST VAN MYTHOLOGISCHE NAMEN 1).
A.
Acheloos 201.
Acheron 113, 120.
Achilleus (Achilles) 81, 88, 91, 140,
180, 228, 230.
Admete 194.
Admetos 45.
Adonis 68 e.v., 111.
Adrastos 224 e.v.
Aesculapius, zie Asklepios.
Aetna 84.
Agamemno(o)n 29, 56, 228 e.v.
Aia 213.
Aiakos 115.
Aias (Ajax) 229 e.v.
Aides, zie Ha(i)des.
Aïdoneus, zie Ha(i)des.
Aietes 214, 216, 218.
Aigai(a) 118, n., 149.
Aigeus 118, n., 204, 206, 210, 220.
Aigina 118,
Aigis 26, 35, 41, 118, n.
Aigyptos 119.
Aine(i)as (Aeneas) 68, n., 69, 119,
175, 180.
Aiolos 92, 117, 233.
Aischylos 9, 111, 138.
Aiso(o)n 213.
Aither (Aether) 12.
AithiOpen (-iërs) 101, 155.
Aithra 204, 211.
Akademos 36, n.
Akropolis 35, 147.
Alekto 122.
Alkestis (Alcestis) 45.
Alkeus 188, 233, n.
Alkides 188.
Alkinotis 87, 233.
Alkmaio(o)n 224.
Alkmene 28, 186, 233, n.
Alphe(i)os 58, 192.
Amalthe(i)a 20.
Amazonen 194, 210.
1)

Ambrosia 16.
Ammon 18.
Amor 72, e.v.
Amphiaraos 224.
Amphio(o)n 59, e.v.
Amphitrite 151, 153.
Amphitryo(o)n 185, 187.
Amykos 215.
Anchises 69.
Ancile 168.
Androgeo(o)s 207.
Andromeda 182, 184.
Animisme 2.
Anna Perenna 171.
Antaios 197.
Antigone 223, 225.
Anthesteriën 137.
Anthropomorphisme 7.
Aphrodite 22, 50, 64, 65, 74, 88,
91, 111, 136, 149.
Apis 27.
Apollinares (ludi) 53, 101.
Apollo(o)n 26, 34, 42-53, 49, 72,
75 enz., 164.
Apsyrtos 219.
Apulejus 72.
Arachne 38.
Areio(o)n 225.
Are(i)opagos 64, 122.
Ares 26, 50, 63-65, 72, 88, 104,
164, 218.
Aréte 233, n.
ArethOusa 58.
Aretias 216.
Argo 215.
Argonauten 210, 213.
Argos 27, 32, 160, 215, 234.
Argos-dooder 81.
Ariadne 130, 139, 208.
Arso(o)n 150.
Aristaios 44.
Aristophanes 138.
Arkadië 21, 56, 81, 152.

De vet -gedrukte letters en de letters tusschen haakjes duiden de uitspraak aan.

REGISTER.
Arkas 58.
Artemis 26, 46, 50, 52, 55-63,104,149.
Asklepios 51, 213.
Asopos 118.
Assis 161.
Athena 26, 33-42,66, 104,149,164,181.
Atlas 182, 197.
Atreus 228.
Augias 192.
A(v)ides (-onius) 112.
Aurora 98 e.v.
Autolykos 80, 187, 215.
B.
Bacchanalia 139.
Bacchanten 129, 134.
Bacchus, zie Bakchos.
Bakchos 124-140.
Belleropho(o)n(tes) 37
Bellona 176.
Bifrons (Ianus) 160.
Bito(o)n 32.
Boiotië 146, 148.
Boreas 44, 160, 215.
Bosporos 148.
Briareus 120.
Briseïs 230.
Britomartis 58.
Busiris 197.
C.
Cacus 196.
Caelus 163.
Camenae 55.
Canens 177.
Carrus navalis 40.
Centaur, zie Kentaur.
Cerberus, zie Kerberos.
Ceres 103, 111.
Chaos 12.
Charis 88.
Chariten 16, 33, 50, 66, 91, 136.
Charo(o)n (= Charops) 113.
Charybdis 234.
Ch(e)iro(o)n 51, 140, 190.
Chryses 230.
Circe, zie Kirke.
Cithaero(o)n, zie Kithairo(o)n.
Cycloop, zie Kykloop.
Cyprus, zie Kypros.
D.
Daidalos 208.
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Daimonen 4.
Damastes 205.
Danaë 28, 180, 184.
Dansleden 116, 119.
Danaos 119.
Daphnis 70.
Deïan(e)ira 201.
Delos 26, 45, 46, 59, 209.
Delphinios 43.
Delphoi 46, 93, 06, 96, 104, 188.
Demeter 13, 14, 26, 103/4, 146,
149, 151.
DemOphoo(o)n 107.
Deukalion 93.
Diana 62.
Dikte 19.
Diktynna 58:
Dolionen 215.
Diomedes 64, 193, 229, e.v.
Dione 22, 59, 66.
Dionysiën 137, e.v., 148.
Dionysos 22, 28, 83, 86, 104, 110,
124-140, 160.
Diosk(0)uren 29, 52, 212.
Dithyrambe 136.
Dodona 22, 66.
Donar 18.
Drama 136 e.v.
Droomen 47, 50, 77, 90.
E.
Eleusinia 109.
Eleusis 107, 135.
Elysion 115, 120.
Eo(o)s 13, 98, 99.
Epaphos 27.
Ephesos 58.
Epidauros 51.
Epimetheus 92.
Erato 54.
Erebos 12.
Erechtheus (ErichthOnios) 35, 148.
Ergane 38.
Eridanos 121.
Erinyen 13, 64, 67,115,121-123, 223.
Ero(o)s 12, 64, 67, 71.
Erymanthos 190.
Erythe(i)a 195.
Eryx 67.
Eteokles 223, 225.
Euandros (Evander) 196.
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Eumenieden 121-123.
Eumaios 234.
Euripides 9, 138, 220.
Europa 21, 146.
Euridike 51.
Eurykle(i)a 234.
Eurystheus 186. e.v.
Eurytio(o)n 195.
Eurytos 187, 202, 211.
Euterpe 54.
F.
Faunus 177 e.v.
Faustulus 174.
Februari 179.
Feticisme : 3.
Fetisch 3, 36, 47, 98, n.
Ficus Ruminalis 158.
Fontus 163.
Fortuna 80, 124.
Furiën 123.
G.
Gaia 12, 13, 15, 104, 106.
Ganymedes 16, 206, n.
Gè, zie Gaia.
Genius 195.
Giganten 13, 15, 16, 35, 41.
Glaukos 37.
Gorgo 26, 28, 38, 181, 184.
Gouden eeuw 161.
Gradivus 166.
Graien 181.
Gratiën 16, 33.
Gulden vlies 214.
H.
Ha(i)des 13, 14, 26, 77, 104, 112—
121, 181.
Halmo(o)n 325.
Harmonia 64.
Harpijen 120, 215.
Hebe 16, 26.
Hekabe (Hecuba) 228.
Hekate 61 e.v., 163.
Hekatonche(i)ren 12, 15.
Hekto(o)r 81, 228, 230 e.v.
Helena 29, 69, 211.
Heliko(o)n 54, 147.
Helios 13, 98, 107, 195, 234.
Helle 214.
Hellespontos 148, 214.
Herrera 12.

Hephaistos 26, 34, 83-94, 139.
Hera 13, 14, 22, 26, 31-33, 58,
85, 104.
Herakles (Hercules) 28, 31, 52, 72,
91, 140, 180, 185-203, 215.
Hermes (Mercurius) 27, 28, 50,
74-83, 109, 158, 160, 181.
Hermione 113, 211.
Herodotos 32, 208.
Heroën(aard) 180.
Hesiodos 10, 52, 103.
Hesione 200.
Hesperieden 182, 186.
Hestia (Vesta) 13, 14, 66, 94-98.
Hippodam(e)ia 210.
Hippolyte 194.
Hippolytos 19, 210.
Hissarlik 227.
Homerische hymnen 9.
Homeros 9, 227.
Horen 26, n., 33, 50, 66, 91, 123, 136.
Hyaden 59, n.
Hyakinthos 184, n.
Hydra, zie Lerneïsche slang.
Hygieia 52.
Hymettos 131.
Hyperboreërs 44, 191.
Hypermestra 119.
Hyperio(o)n 12, 99.
I.
Iakchos 110.
Iambe 108.
laniculum 161.
Lanus 157-164, 168,
Iaso(o)n 213 e.v.
lates 215.
Ida 21.
Idomeneus 229.
Ikarios 131, 139.
Ilias 9, 36, n-3; 87, 229 e.v.
Iliou Persis 229.
Inachos 27.
Indigetes 156.
Lno 139.
Ió 27.
Iokaste 221, 223.
Iolaos 189.
bole 199.
lolkos 213, 219.
Iphigene(i)a 56.
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REGISTER.
Iphikles 188.
Iris 216.
Isis 111.
Ismene 223.
Isthmische spelen, 152, 205.
Isthmos 220.
Italië 147, 161.
Ithaka 229 e.v.
leilus 69.
lxio(o)n 99, n.

J.
Jacht (Wilde) 56 e. v., 79.
Japetos 89.
Juno 31, 33, 34, 168, 175.
Juppiter, 17, 30, 34, 157, 168.
Juturna 163.

K.
Kab(e)iren 101.
Kadmos (Cadmus) 28, 64, 128, 221.
Kalaïs 215.
Kalchas 49.
Kallichoros 108.
Kalliope, 51, 54.
Kalydo(o)n, 201, 210.
Kalypso 232.
Kapaneus 224.
Kassandra 228.
Kassiope(i)a 183.
Kastalia-bron 54.
Kasto(o)r (Castor) 29, 52, 215.
Kaukasos (Caucasus) 90, 217.
Kekrops (Cecrops) 35.
Keleos 107.
Kentauren 8, 140.
Kepheus 182.
Kerberos 113, 120, 170, 198.
Kerkyo(o)n 205.
Kerynitische hinde 191, 217.
KikOnen 233.
Kimmeriërs 155.
Kirke (Circe) 5, 62, 234.
Kithairo(o)n (Cithaeron) 128, 187.
Kl(e)io (Clio) 54.
Kleobis 32.
Klotho 123.
Klymene 101, 103.
Klytaimestra 29.
Knidos, 65, 67, 71.
Knossos 207.
Koekoeksberg 31.
DR RUTGERS, Propylaien.

Kokytos 113, 120.
Kolchis 213, 216.
Kolonos (heuvel) 113, 122, 223.
Kore 106, 111, 121.
Korinthos 99.
Koureten 20.
Kre(i)o(o)n 188, 220, 223, 225.
Kreta, 19, 145, 161, 193.
KrOmmyo(o)n 205.
Kronos 12,13,16, 32, 72, 89,105,112.
Kybele (Cybele) 111.
Kyllene 81.
Kyklopen 12, 126.
Kynthos 46, 60.
Kyprië 229.
Kypros 65, 67.
Kythera 65 e.v.

L.
Labyrinth 208.
Lachesis 123.
Laërtes 215, 235.
Laistrygonen 234.
Laios 222, e.v.
Laomedo(o)n 152, 201.
Lapis (Juppiter) 158, manalis
158, 165.
Lapithen 210 e.v.
Lar 157.
Larvae 157.
LatOna (zie Leto).
Leda 29.
Lemnos 41, 84, 89, 104.
Lemures 157.
Lenaien 137.
Lerneïsche slang 120, 189.
Lesbos 149.
Lethe 115.

Leto 26, 45, 59.
Liber(a) 111, 139.
Liberalia 139.
Limentinus 159.
Linos 187.
Lothophagen 133, 233.
Lykaio(o)n 21, 92.
Lyke(i)on (Lyceum) 143.
Lykië 44, n. 1.
Lykomedes 212.
Lykourgos 128.
Luna 98, 100.
Lynkeus 119.
16
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Lupercalia 158, 174.
Lupercus 179.
Lupus 166.
M.
Maan 4.
Magie 5.
Maia 27, 81.
Mainaden 134.
Mamurius 171.
Manes 157.
Marathonsche stier 207.
Mars 157, 164-176.
Matutinus 162.
Matronalia 33.
Mede(i)a 5, 62, 206, 217.
Med(o)uza 26, 28, 35, 38, 41, 147,
181, 184, 199, 217.
Megaira 122.
Megalesia 211.
Megara 188.
Melische nymphen 14.
Melisseus 20.
Melpomene 54.
Menelaos 29, 69, 228, 230.
Mercurius 74, 83, 163.
Merope 118, 222.
Metane(i)ra 107.
Mètis 34.
Minerva 31, 42, 168, 175.
Mino(o)s 21, 58, 115.
Minotauros 40, 151, 207.
Mithras 111.
Mnemosyne 54.
Moiren 123 e.v.
Monotheisme 9.
Mosychlos 84, 89.
Mousagetes 50.
M(o)uzen 16, 38, 50, 53-55, 136.
Mulciber 85, n.
Mykene 32.
Mystai 110.
N.
Nausikad 233.
Naxos 130, 209.
Nektar 16.
Neleus 228.
Nemeïsche leeuw 189.
Neptunus 153.
Nereleden 152 e.v.
Nereus 85, 154.

Nerio 170.
Nessos 202.
Nesto(o)r 151, 211, 228, 230.
St. Nicolaas 150, 161.
Nike 30, 41.
Niobe 43, 59-61.
Nostoi 229.
Numa 167, 177.
Numitor 174.
Nymphen 181.
Nysa 128, 140.
0.
Odyssee 9, 81, 231 e.v.
Odysseus 9, 28, 38, 80, 87, 215,
229 e.v.
Ogygia 232.
Oichalia 199, 202.
Oidipous (Oedipus) 221 e.v.
Oineus 201.
Oita 203.
Okeanieden 13, 155.
Okeanos 12, 32, 85, 98, 106, 112,
154 e.v., 195.
Olenos 19.
Olympia 29.
Olympische spelen 29.
Olympos 15, 16, 85, 104, 109.
Omphale 200.
Omphalos 47, 97, 105.
Orcus 119.
Orestes 122.
Orpheus 51, 55, 111, 215.
Orthros 195.
Oschophoriën 39, 210.
Osiris 111.
Ossa 15.
Othrys 15, 45.
Ourania 54.
Ouranos 12, 13, 72, 104.
Ovidius 10, 229.
P.
Paian 46.
Paktolos 38.
Palamedes 229.
Palladion 36, e.v.
Pallantieden 206.
Pallas (Athena) 33-42.
Pan 80, 142-144, 153.
Panathenalen 36, 40.
Pandareos 116.

REGISTER.
Pandaros 230.
Pandora 91 e.v.
Paniek 143.
Parcae 123.
Paris 69, 228, 230.
Parnassos 46, 54, 93, 132.
Partheno(o)n 36.
Pasiphaë 207.
Patroklos 43, 230.
Pegasos 37, 146 e.v.
P(e)irene 118.
Peirithotis 198, 210.
P(e)isistratos 23.
Pelasgos 119.
Peleus 91, 211, 215, 228.
Pelias 45, 213, 218.
Pelion 15, 215.
Pelops 116 e.v.
Penates 157.
Pene(i)os 192.
Penelope 38, 231 e.v.
Pentheils 128 e.v.
Pergamon 227.
Periphetes 205.
Persephone 26, 77, 103, 105, 112,
125, 133.
Perseus 28, 35, 38, 180-185.
Phaiaken 233.
Phaëtho(o)n 99, 101-103.
Ph(e)idias 30, 36, 41.
Philoktetes 203, 229.
Phineus 184, 215, 228.
Phoibe 52.
PhOibos (Phoebus) 52, 98, 101.
Phoinix 21.
Phokis 147.
PhOlos 190.
Phorkys 145.
Phrixos 213 e.v., 217.
Picumnus 177.
Picus 177.
Piérië 54, 75.
Piërieden 55.
Pilumnus 177.
Pindaros 9, 111.
Pittheus 204.
Plato(o)n 36. n.
Pl(o)uto(o)n (Pluto) 104, 112-121,
123.
Pl(o)utos (Plutus) 104. 124.
POlias 35.

243

Pollux 29, 52, 215.
POlybo(u)s 222.
Polydeukes 29, 215.
Polygnotos 121.
Polyhymnia 54.
Polykl(e)itos 33.
Polynelkes (Polynices) 223, 225.
Polyphemos 151, 233
Polytheisme 8.
Polyxena 228.
Pomona 177.
Pontos 12.
Poseideo(o)n 148.
Poseido(o)n 13, 14, 35, 92, 96, 103/4,
105, 145-153, 164, 204.
Praxiteles 106.
Priamos 69, 81, 201, 228.
Prokr(0)ustes 206
Prometheus 84, 88, 94, 217.
Proserpina 74, 103, 113, 123.
Proteus 154.
Prytane(i)o(o)n 97.
Psyche 72 e.v.
Pyanepsia 210.
Pygmaien 155.
Pygmalio(o)n 70.
Pylos 75, 76, 228.
Pyriphlegetho(o)n 113.
Pyrrha 93.
Pythia 49.
Pythion 49.
Pythische spelen 52.
Pytho 46.
Pytho(o)n 45, n., 46.
Q.
Quinquatrus 42.
Quirinus 157, 168.
R.
Regia 97, 168 e.v.
Remus 174, n., 180.
Rhadamanthys 21, 115.
Rhe(i)a 12, 14, 32, 105, 149.
Rhea Silvia 174.
Rhodos 101, 150.
Romulus 174, 180.
S.
Saliërs 166, 168, 170.
Salii (= Saliërs) 6.
Sarpedo(o)n 21.
Saturnaliën 17.
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Saturnus 17, 31, 161, 163, 177.
Satyr 140 e.v.
Scheria 233.
S(e)ilenos 140.
S(e)irenen 234.
Selene 13, 98.
Semele 28, 128, 139.
Serapis 121.
Sibyllen 49.
Sicilië 84, 148.
Silvanus 176.
Sinis 205.
Sipylos 21, 116.
Sisiphos 116/7.
Sk(e)iro(o)u 205.
Skylla 234.
Skyros 203, 212.
Smintheus 43.
Sol 98.
Sophokies 9, 111, 138, 220.
Sparta 32, 99.
Sphinx 222 e.v.
Spiritisme 4.
Strophaden 216.
Stymphalische vogels 191, 216.
Styx 113, 155.
Symplegaden 216.
T.
Taboe 2.
Tainaron 113, 150.
Tantalos 59, 116, 117, n.
Tartaros 12, 15, 16, 32, 115.
Taygetos 99, 148.
T(e)iresias 49, 128, 187, 228.
Telamo(o)n 201, 215.
Telchinen 150.
Telemachos 232 e.v.
Tempe 148.
Terminus 158.
Terpsichore 54.
Tethys 12, 155.
Teukros 201.
Thal(e)ia 54.
Thales 155.
Thamyros 55.
Thanatos 118.
Thebaansche sagen 220-225.
The(i)a 99.
Themis 89, 93, 105.
Theseus 40, 151, 198, 203-212, 215.

ThesmOphoros 105.
Thessalië 147.
Thetis 85, 91, 128, 154, 230.
Thót 80.
Thriambos 136, n. 1.
Thyone 132.
Thyrsos 131.
Tiryns 188, 200.
Tisiphone 120, 122.
Titan 99.
Titanen 12, 15, 16, 54, 87, 89, 99.
Tithonos 99.
Tityos 43.
Tmaros 22.
Tmolos 21, 38.
Trinakrië 99, 234.
Trioditis 62.
TriptOlemos 107, 131.
Tritogeneia 39.
Trito(o)n 93, 153.
TrOizen 147, 204.
Trojaansche Oorlog 226 e.v.
Troje 226.
Tyche 124.
Tydeus 224.
Typhoeus = Typho(o)n 15.
Tyr 18.
Tyrrheensche kapers 130.
U.
Ulixes, zie Odysseus.
Urania, zie Ourania.
Uranus, zie Ouranos.

V.
Venilia 177.
Venus 71, 88, 163, 175.
Ver sacrum 30, 39, 172.
Vergilius 36, 229.
Vesta 97, 157, 160, 170.
Vestaalsche maagden 97.
Victoria, zie Nike.
Vogelvlucht 3, 90.
Vulc anus 83, 88, 163.
W.
Water 144 e.v.
Wodan 83.
Z.
Zagreils 113, 125.
Zephyros 73.
Zeus 13, 18-31, 34, enz.
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BESCHRIJVING DER ILLUSTRATIES.
Figuren.
Bladz.

Figuur.
1

Zgn. Karische Godenbeeldjes, (marmer) zooals men ze in
menigte in graven op de Kykladen heeft gevonden. (Springer I,
No. 228) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

9

Amalthe(i)a met de kleine Zeus,

naar een relief in het
Lateraansch museum. Ter verduidelijking dienen geit en ram,
de doodelijke adelaar en de eik met de duiven (1), wier nest
met jongen bedreigd wordt door een doodelijke slang. De
windgod Pan blaast in de grot, waarin Zeus geboren werd,
een deuntje op zijn herders/uit, terwijl de jonge god zich
tegoed doet aan melk uit den horen van overvloed. (uit: Roscher,
. . . . . . . . . 19
Lex. d. Gr. u. R. Mythol. I, 1,263)

3, 4, Munten uit Gortun op Kreta, voorstellende Europa en Zeus,
5, 6 wiens wezen behalve door den stier aangeduid is met het woord
„bos", d. i. „rund" (fig. 3), den adelaarskop (fig. 4), adelaarsvleugels, runderkop en horen (fig. 5), terwijl op fig. 6 Europa
op den stier zit. De boomen stellen eiken voor. (uit: Cook, Zeus,
a study in anc. Relig. I, Cambr. 1914) . . . . . . . . 20
7, 8

9

Munten uit Philippopolis of Gomphoi,

voorstellende Zeus
op den top van den Pindos (fig. 7) en op een dien berg vervangenden troon (fig. 8), vgl. blz. 22, n. 1. (uit: Cook, Zeus I). 22
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