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DE GODDELIJKE BEDRIEGER 

DOOR W. B. KRISTEN SE 

In verschillende antieke 60dsdiensten treffen wij de merk

waardige voorstelling van een goddelijken bedrieger aan. Hij 

heeft de me nschen bedrogen , met noodlottig gevolg voor a lle 

tijden. Toch werd hij in de meeste gevallen niet als een 

vijand van de menschen beschouwd. Hij behoorde tot de 

hoogste en meest vereerde goden en was volgens de oudste 

opvatting zelfs de bijzondere heer der menschheid. 

Het bekendste voorbeeld van dit godentype is wel Hermes, 

de listige bed rieger en dief, de vriend der don kere nachten; 

Hermes die zegen en overvloed onder de menschen brengt, 

maar die ben 001< bedriegt en hen eens voor goed bedrogen 

heeft. In den Babylonischen godsdienst is Ea te noemen. 

Hij staat in nadere verhouding tot de menschen dan alle 

andere goden; hij is hun schepper en beschermer en hl:!eft 

in den zondvloed hun leven gered, toen het met totale n 

ondel"gang bedrei 6d werd. Maar door een listig bedacht bed rog 

heeft hij ook alle menschen aan den dood onderworpen. Voor 

de Israëlieten was de slang de bedrieger, de slang die de 

wij:le en lis tige:: geest der onderwereld was, eens misschien 

als goddeli jk wezen vereerd, maar in historischen tijd als 

v ij an d beschouwd. In den Veda·godsdienst vertegenwoordigt 

VaruQa den bedrieger, VaruQa, de ve rhevenste god in het 

oude Indische pantheon, de handhaver van de eeuwige levens

orde, maar wiens wezen u iterst geheimzinnig is en wiens wet 

niemand doorgrondt; de menschen vreezen zijn list en bedrog. 

In Egypte behooren Set en de s lang Apap tot hetzelfde type. 

Set heeft Osiris , den god.mensch, op bedrieglijke wijze in 

de n dood gelokt ; Apap is een en al bedrog en slechtheid. 
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Set werd als god vereerd , Apap a ls daemon verafschuwd. 

Niemand zal beweren, dat deze figu ren historisch ve rwant 

zijn. Niets wijst er op, dat z ij een gemeenschappelijk en oor

s pro ng hebben; hun mythen getuigen ook niet van histori sche 
rela ties. Zonder twijfel hooren deze goden of daemone n met 

hun mythen geheel en al d aar thuis, waa r zij aangetroffen 

wo rden. Toch geloof ik, dat de overeenkomst niet toevall ig 

of onwezenlijk is; in ideëe len zin is er verwantschap. W ij 

staan tegeno ver een wijd ve rsp reide voorstelling, in de ver

sch il len de godsdiensten verschillend gefo rmu leerd: de men

schen zijn door hun goddelijken heer bedrogen. Wat dat 

beteekent moet voor iederen godsdienst afzonderlijk uitgemaakt 

worden . Maar de vergeli jkende beschouwing, die z ich van 

zelf op drin~t, zal ni et nalaten de wezenlijke e n in godsdienstig 

opzicht be langrijke overeenkomst te doen ui tkomen. 

Ik begin met de voorstell ing in den Ba bylonischen gods

di enst, waar het vooral om den god Ea gaat. Ea is ee n der 

voornaamst e figuren in het Babylonische pantheon; samen 

met Anu en Ellil staat hij, vo lgens zee r oude opvatt ing, aan 

het hoofd de r goden. Zijn wezen is wel bekend. Hij is de 

heer der onderwereld en beet daarom E nk i, "Heer van wat 

beneden is"; en hij is de heer d e r wijsheid. Die twee eigen
schappen treden geheel op den voorgro nd, en beid e z ijn 

voor h et onderwerp, dat on s h ier bezighoudt, even belang

rij k. E a woont in Apsu, he t onderwereldsche water, hetzelfde 

al s het scheppingswater, de n chaos . U it d it cosmische dooden

rijk verrees het wereldleven in d en begi nne, en Ea deed het 

opgaan; hij heet "de koni ng van Apsu, de schepper van het 

heelal, de heer der wereld" I). Maar het sche ppingswater 

noemde men ook het " huis der wij sheid" . Want volgens 

Ba byloniscbe opvatting was de wi jsheid het wereld leve n zelf, 

d e wereldorde, die als goddeli jke gedachte vóó r de schepping 

in de oerwateren verborgen lag. Als " H ee r de r wij sheid", 

1) Labartu-Tekst, Z. A. 16 (1902), 159. 

62 



3 

bel nim e ki , heeft Ea het wereld leven geschapen. iet alleen 

in den beginn e. lederen dag en ieder jaar doet hij het op

nieuw opgaan. De mythe van de jaarlijksche vernieuwing door 

Ea is wel bekend. Ista r . was naar het doodenrijk afgedaald 
en tengevolge daarvan verkwijnde al leven op aarde: de 

jaarlijksche dood der vegetatie. Maar toen bracht Ea de redding. 

"Met zi jn wijsheid", zoo lezen wij, schiep hij den goddelijken 

bode A!?u-su-namir, ("Zijn opgang is stralend") en zond hem 

naar de godin van het doodenrijk om haar te dwingen !Star 

los te laten . Zij moest gehoorzamen , Istar keerde terug e n 

met haar verrees het leven weer op aarde. De wijsheid van 

Ea is dus zijn inzicht in het mysterie van den dood, d. w. z. 

het mysterie van het leven of van de verr ij zenis; dat mysterie 

heeft hij in zijn macht. Hij heet ook "de Heer van het leven, 

de god der geboorte" I). Daarom woont hij in Apsu, het 

cosmische doodenrijk. Zijn wijsheid en zi jn onderwereldsche 

aard zijn dus onafscheidbaar verbonden. 

Deze Ea nu blijkt de bijzonde re god van het menschelijk 

geslacht te z ijn. Hij heet "de heer der menschheid", bel 

tenesiti, en hij is haar bijzondere beschermer. Tegen den wil 

der andere goden redde hij de menschen uit den zondvloed, 

d. w. z. uit het Apsu-water. Hij is ook de schepper der men

schen; met zijn "wijze hand" heeft hij hen geschapen. 

Bepaaldelijk i hij de schepper van Adapa, dien hij tot "leider (?) 

der menschheid" maakte; men beschouwde Adapa als den 

typisch en mensch 2). Waarin dat typische bestond, wordt ons 

zoo verteld: "Ea schonk aan Adapa groot inzicht, het ve r

mogen om de wet (of de orde, u!?urtu) van het land te 

verkondigen (d . w . z. de gave der waarzegging, of om omina 

uit te leggen) ; wijsheid gaf hij hem, maar blijvend leven ni e!". 

Inzicht en sterfelijkheid zijn dus de kenmerken van den mensch. 

I) Bel balati, sa nabniti II R . SS. 4S. 

2) Zer ameluti, .. Zaad der mensehheid". Me issner, Bah. 11 Ass., JT 

(192S). 188, meent dat de uitdrukking beleekenl ,.de eerste rnenseb ' . 
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Dat staat in het begin van den tekst. waa rin vervolgens 

verteld wordt, hoe het komt, dat het blijvend leven aan den 

mensch onthouden is. H et is het bericht van bet bedrog van 

Ea jegens den mensch, een bericht merkwaard ig om zi jn 

dramatische effect, maar vooral om zijn godsdienstigen inhoud. 

Het komt hierop neer. 
De hemelgod Anu heeft Adapa bij zich ontboden. Voordat 

deze zich naar den hemel begeeft, licht Ea hem in over de 

gedragslijn die hij moet volgen. "Wanneer gij voor Anu ver

schijnt, zal men U spijs van den dood aanbieden; eet die 

niet. Men zal water van den dood aanbieden; drink dat 

niet. Men zal U een kleed aanreiken, trek dat aan; men zal 

U olie aanbieden, zalf U daarmee. Blijf bij het bevel, dat 

ik U geef; houd aan mijn woord vast". Adapa gaat naar den 

hemel en komt vóór Anu te staan. Deze had hem voor een 

vergrijp willen straffen; maar op de voorspraak van twee 
goden, Tammuz en Giszida, ziet hij daarvan af en besluit 

integendeel Adapa, die nu toch in den hemel is, ook on

sterfelijk te maken .. ,Breng hem spijs des levens en laat hem 

daarvan eten", beveelt hij. Toen men hem die bracht, at hij 

er niet van. Toen men hem water des levens bracht, dronk 
hij er niet van. Toen men hem het kleed bracht, trok hij dat 

aan. Toen men hem olie bracht, zalfde h ij z ich daarmee. 

Anu kijkt hem verbaasd aan: "Zeg Adapa, waarom hebt Gij 
niet gegeten en gedronken? Waarom hebt Gij zoo gebandeld, 

dat Gij nu niet in leven kunt blijven?" Adapa antwoordt: 

"Ea, mijn heer, heeft mij bevolen: eet niet en drink niet." 

Waarop Anu last geeft: " Neemt hem en brengt hem naar 

zijn aarde terug." 
Dat is het bedrog van Ea. Toen de onsterfelijkheid binnen 

het bereik van den mensch lag, heeft hij hem misleid, met 
gevolgen voor alle tijden. Zoo is hij de aartsbedrieger ge

worden. Want volgens Babylonische opvatting is de dood de 

grootste vloek die op den mensel1 rust. Dat blijkt uit het 

Gilgames-epos, waarin de wanhopige poging van den mensch 
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om aan den dood te ontkomen beschreven wordt. Gilgames 

beeft zijn vriend Engidu zien sterven en beeft van dat oogen

blik af geen ander doel, dan zelf aan dat lot te ontkomen. 

Maar de bewaakster van het doodenrijk geeft hem geen hoop. 
" Het leven dat Gij zoe kt, z ult Gij niet vinden. Toe n de goden 

den mensch schiepen, telden zij hem onder de wet van den 

dood; maar het leven hielden zij in hun eigen hand." De 

Adapa-mythe zegt hetzelfde, maar met merkwaardige bijzon

derheden. Dat de mensch onder de wet van den dood gesteld 

werd, was niet de wil van de gezamenlijke goden, bepaaldelijk 

niet de wil van den hoog ten god Anu . Alleen Ea, de heer 

en de schepper der menschen, heeft het gewild en doorgezet. 

Waarom? Het antwoord i niet twijfelachtig. Ea, de wijze 

god, di e in het cosmische doodenrijk thuis hoort, gaf de 

mensch e n "wij heid, maar blijvend leven ni et". Hij gaf hun dus 

zijn eigen aa rd: wijsheid en dood. Wat kon hij anders geven? 

Maar het bedrog dan? Waarom laat Adapa zich door dezen 

god bedri egen? Wist hij da n niet wie Ea was? 

een, niemand doorgrondt het wezen van de n god der 

onderwereld. Hij is niet de god van dood zonder meer. Als 

hij dat was, zou hij geen plaats onder de hoogste goden in

nem en . Zijn natuur is dubbelzinnig. Ea geeft, als god der 

onderwere ld, evenzeer leven als dood . Dat dubbelzinnige is 

het bedrieglijke. De menschen vereeren hem als den god 

die hun leven steeds opnieuw doet opgaan, als hun redder 

uit den dood en bun beschermer. Zij leven door den opgang 

en den bloei van het aard leven, het werk van Ea. Zij grijpen 

het leven , dat hij schenkt, met vreugde aan. Maar spoedig 

ontdekken zij dat het een bedrog is. Het leven van den god 

der onderwereld is een ondoordringbaar mysterie; de dood 

ligt er in opgesloten. De menschen z ijn in hun vreugde be

drogen. En hun schepper is de schuldige; hij heeft hen in 

de n dood geleid. Het "blijvend leven", dat in den hemel bij 

Anu is , en dat geen verrijzenis kent, is de dood, zegt Ea 

tegen Adapa. Wij zullen niet vragen of hij gelijk heeft. Maar 
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wij begrijpen, dat wie den dood als den aartsvi jand bescbouwt, 

hem geen gelijk kan geven. Menschelijkerwijze gesproken is 

hij een bedrieger. 

Hij heeft de menschen bedrogen door hun zi jn eigen wezen 
te schenken of hen naar zijn eigen beeld te scheppen. De 

overeenkomst tusschen den schepper en den mensch komt 
op die wijze in het midden der beschouwing te staan; wij 

mogen haar wel wat nader bezien. 

Ea gaf den menschen wijsheid maar geen blijvend leven. 

Welke wijsheid is hier bedoeld? Wij zagen, dat de wi jsheid 

van Ea met zijn onderwereldsche natuur ten nauwste ver

bonden was. Hij kent het mysterie van den dood, d. i. het 

mysterie van het leven. Was nu de menschelijke wijsheid, 

die steeds een gave van den god der onderwereld heet , van 
hetzelfde type? Beteekende zij werkeli jk een mystiek inzicht 

in de levensorde van wereld en mensch? 

Onnoodig te zeggen, dat de Babylonische wijsheid met ons 
begrip van wetenschap weinig of niets te maken heeft. Een 

inzicht, gelijk wij dat waardeeren, hebben de Babyloniërs 

nooit nagestreefd. Hun denken was niet voornamelijk op 

den eindigen samenhang der verschijnselen maa r op hun 

wezen gericht. En het wezen was niet in rationeele termen 

ui t te drukken; het kon ook niet met ratio neele midde le n 

beheerscht worden. De Babylonische wetenschap was voor 

het allergrootste deel een mystieke en magisc he wetenschap. 
En de goddelijke heer en meester daarvan was Ea. Hij heet 

"de groote geleerde (abkallu) der goden, die alles weet", en 
h ij heeft, zooals wij zien zullen, juist dit inzicht, het mystieke 

inzicht, dat in de onderwereld thuis hoort, aan de menschen 

medegedeeld. 

De Adapa-tekst noemt de waarzegging door middel van 

omina zijn gave aan de menschen 1). Waarzegging is open-

') Zoo reeds in opschriften uit Lagas, Thurcau·Dangin, Les ft/sc. 

de SI/mer et d'~kkad, p. 178, IV. 3, en andere plaatsen. La ter wa ren 
v v 

vooral Samas en Adad orakelgoden. 
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baring van de godde lijke lotsbepali ng ; de waarzegger z iet 

den samenhang der dingen overeenkomstig de wereldorde in 

Apsu. Ea is "de koning van Apsu en bepaler van het 101"1); 

daa rom heeft hij d e waarzegging, " het geheim va n den ge
lee rd e" (n i ~i r t i abka lli ) 2) onder de men che n kunnen brengen. 

De bijzondere geheime wete nschap va n Ea was toch ni et 

de waarzegging, maar d e m a 6 ische bezwering (siptu). In het 

tooverwoord dat d e magische ha ndeling ve rgezelde , lag zijn 

grootste kracht en z ijn diepste inzicht. Door dat woord heeft 

hij bij de schepping de machten van d e n dood o verwonnen S) 

en he t leve n doen opgaan, en la ter re dt hij met be tze lfde 

to o verkrachti ge woord het leven steeds opnieuw. Door be

m iddeling va n zijn dienaar, den tooverpries ter (asi pu), w eert 

hij alle rlei gevaarlijke, daemoni cbe invloede n af, lost hij 

iederen ban, en overwint hij het onheil. Vooral in gevallen 

van zie kte wordt zi jn hulp (de hulp van z ijn priester) inge

roe pen. Ea is de godde lijke geneesheer, en z ijn e voornaamste 

midd ele n zijn de magi che bezwering en de besprenkeling 

met het heilige water van Apsu, het levenswate r, dat bij d en 

tempe l van Ea in Eridu aanwezig is, en da t de tooverpriester 

bedient. H et is bekend, dat de Babyloniërs, gelijk andere 

vol ke n in de oudheid, de genez ing a l een verrij zenis uit 

d e n dood opvatten. De zieke is door den dood gegrepen; 

d e genezende god kent het geheim der verrijzenis en " maakt 

den doode leve nd" . De wi jsheid van Ea blijkt in dat geval 

wel heel duide lijk het inzicht in het mys terie der onder

were ld te z ijn , het mys teri e van het Apsu-water, het schep

ping water, waa rin hij woont. Naast Ea werd inazu als 

goddelijke geneesheer vereerd. Z ijn naa m beteekent "Heer 

de r genezing", letterlijk " Heer van het water-in z icht" . Hi j 

was de gemaal van d e godin van het dood en rijk, Eriskigal, 

1) K. B., I. 131 , obelisk va n Salman. 11. 

2) Zirnrnern, Z. D. 1I1. G., LXXIV, (1920), 433. 

' ) Meiss oer, Baby/ol/ien ti. A s.' yrie/l, Il (1925), 65; 105. 
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en nam onder de chthonische goden de eerste plaats in I). 

Wij zien hoe vast de overtuiging was, dat geneeskunde in

zicht is in de levensorde van het doodenri jk. Dat inzicht 

heeft Ea aan Adapa, d. w. z. aan de menschen, en bepaal

delijk aan zijne priesters, gegeven. Dat is althans een z ijde 

van hun goddelijke kennis, of van hun wijshe id . 
Deze opvatting van genezing bestond ook in Griek enland. 

De mythe vertelt, dat Zeus Asklepios met den dood heeft 

gestraft, omdat hij van zijn kunst misbruik maakte door 

gestorve n menschen weer levend te maken 2) . Hier wordt 

dus verondersteld, dat Asklepios z ich in het doodenrijk be

vindt. Maar de verklaring daa rvan is zuiver rationa listisch. 

Het is een aetio logische mythe die dienen moet om het feit 

te verklaren, dat Asklepios als een chthonische god werd 

vereerd. Het verlichte Griekenland begreep niet, dat iedere 

genezing een ve rrijzenis is, een levend-maken van dooden; 

men begreep niet dat Asklep ios van nature in het doodenri jk 

th uis hoort. Evenzeer als de godin van geboorte daar thuis 

hoort en werkt. En zoo vertelde men, dat Ask le pios de rech

ten van H ades aangetast had en daarom naar het doodenrijk 

verwezen was. 
Ten opzichte van de geneeskunst blijkt dus, dat het in

zicht van den mensch hetzelfde is als dat va n Ea, en de
zelfde mysterieuze kracht bezit. Maar wij ku nn en verder gaan. 

Alles wat de menschen van Ea geleerd hebben houdt met 

het wezen en de kracht van dien god verban d. Om dat aan 
te toon en haal ik een bekend bericht aan, dat de Babylo

ni sche priester Berosos, een tij dgenoot van Alexander de n 

G roote, opgeteekend heeft. De vorm van het bericht mag 

jong zi jn; de inhoud is het niet. 
De menschen leefden in den oudsten tijd, ve rtelt Berosos, 

zond er vaste orde, gelijk de dieren . Toen verscheen uit de 

I) Jensen, K. B., VI , 525. 

') Diod., 4. 71. Vgl. Hes. Fragm., 125. 
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zee (Apsu) Ea-Oannes ; hij had de gedaante van een viseb, 

maar hoofd en beenen van een mensch. Overdag verkeerde 

hij onder de menschen en leerde hen toen het schrift en 

alle wetenschappen en kunsten, ook het bouwen van steden 
en tempels; verder de wetgeving en de landmeting, het 

zaaien en oogsten en alles wat tot de beschaving behoort. 

's ac hts verdween hij weder in zee. a dien tijd hebben 

de menschen geen nieuwe kennis opgedaan. 

Volgens dit bericht is de geheele menschelijke beschaving 

de gave van den god der ond erwereld. De wetenschappen 

en kun ten, die Bero os noemt, zijn natuurlijk in antieken zin 

op te vatten; waarzegging en bezwering en magi che hande

lingen maken daarvan de hoofdbestanddeelen uit. Wij zagen 

reeds dat de kennis daarvan ook macht beteekent over het 

mysterie, dat in de hand van den 60d der onderwereld ligt. 

Dat de landbouw, het zaaien en het oogsten van dien god 

afkom tig is, li gt voo r de hand. En vergeten wij daarbij niet, 

dat de landbouw een groote rol speelt in de antieke mysteriën. 

Het omploegen der aarde was in de Osiris- en Demeter

mysteriën een heilige handeling. De god die den landbouw 

aan de menschen leert, stelt het mysterie der aarde tot hun 

be chikking; hij laat hen, in letterlijken zin, het leven der 

aarde leven. Merkwaardiger i , dat de wetgeving en de orde, 

vo lgens het bericht van Berosos, door den god der onder

wereld gesticht zijn. Maar ook dat werd in de oudheid alge

meen aangenomen. Ik herinner aan de Egyptische Maat, de 

godin van orde en wet; zij i een aardgodin, van hetzelfde 

type als de Griekscbe Themis, ook een aardgodin. Demeter 

heet Thesmophoros en Ceres heet Legifera, duidelijke bena

mingen, die de ouden ook goed begrepen hebben; eerst 

moderne onderzoeker hebben e r raadsels in gezi en . Trip

tolemos was de hero van den landbouw, maar evenzeer de 

myt hische wetgever en rechter. De Etruscische Tages kwam, 

bij het omploegen van den grond, uit de aarde te voorschijn 

om aan het volk de Etrusci sche leer en staatsinrich tin g 
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te lee ren ; daarna verdween hij, gelijk Ea-Oann es, weer in de 

on derwereld. Algemeen werd dus aangenomen, dat de o rde 

de r menschelijke samenleving met de orde de r aa rde over

eenkomt. De maatschappelijke instellingen zi jn he ilig, omdat 

zich daarin cosmische energiën, goddelijke k rachten, open

baren. 
De beschaving waarvan Berosos spreekt, vertegenwoord igt 

het menschelijk inzicht in zijn geheel. Geen theo retisch maar 

een uiterst practisch inzicht, een mystieke ke nnis, die met 

macht gelijk staat, macht namelijk over de gro ndslagen van 

het leven. Daarom is de beschaving van den aa rdgod afko m

stig; hij heeft zijn eigen mysterie, als kennis e n macht, aan 

zi jne kinderen medegegeven. Het mag ons vreemd voorkomen, 

dat de ouden in het mysterie den oorsprong en het wezen 

der beschaving gezien hebben. Toch is die o pvatti ng typisch 

antiek, en zij heeft zich de geheele oudheid door gehandhaafd . 

Cicero schrijft:" iet genoeg kunnen wii de mys te riën roem e n, 

waardoor wij uit een ruwen onbeschaafd leven tot besef 

va n menschelijkheid en beschaving opgeleid z ijn (exculti ad 

humanitatem et mitigati sumus); de mysteriën he bben ons de 

begi nselen van het leven lee ren kennen" I) . 1n een decreet 

uit de 2de eeuw v. Chr. te De lphi gevonden lezen wij het

zelfde: door de mysteriën verhieven de me nsche n z ich uit 

het dierlijke tot het beschaafde leven. 2) 

Een optimistische beoordeeling van de be chav ing is bij 

deze classieke auteurs onmiskenbaar. O o k de Babyloniërs 

pri jzen het inzicht, dat zij van Ea ontvangen hebben, de 

wijsheid waardoor koningen en priesters hun taak ku nne n 

vervullen. Maar bij hen moest ook wel een ande re waar

deering voor de hand liggen. De gaven van Ea zijn bed rieg. 

li jk. Het leven is een bedrog. Zou het met den levens weg, 

d ien hij aanwijst, anders gesteld zijn? 

1) Cic. de Ie!!., 2. 14. 
2) Farnell, Cl/lts, lIl. 347. 
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Inderdaad wa de gedachte aan de nietigheid der beschaving 

hun niet vreemd. D e ondervinding had hun geleerd, dat ook 

deze glorie van den menscb een keerzijde had; z ij heeft 

niet alleen geluk gebracht. H et inzicbt van Ea, dat het wezen 
der beschaving uitmaakt, leidt niet tot bet blijvend leven; 

het is een mystiek inzicht, dat evenzeer den dood als het 

leven betreft. Dus weer de dubbelzinnigheid, waardoor de 

menschen bedrogen worden. De Babyloniërs hebben de ge

beele be chaving ook als een bedrog en een vloek bescbouwd. 

Die pessimisti che opvatting treffen wij in het begin van 

het Gilgames-epos aan. Ook daar is van den typischen mensch 

sprake. Hij heet Engidu en i uit de aarde geschapen, door 

de godin ArurLl. Eerst leefde hij met de dieren same n op 

het veld en bad ook de natuur van de dieren; zijn li chaam 

was met haar bedekt en zijn voed el was gras. Dezelfde 

voors telling dus van den oorspronkelijken mensch a ls bij 

Berosos. In dien tijd, zoo vertelt het epos, was Gilgames 

konin g van Uruk , een stad van verfijnde beschaving 1). De 

inwoner van die stad waren diep ongelukkig; zij zuchtten 

onder het zware werk, dat Gilgames hun oplegde. u willen 

zij bij Engidu hulp zoeken; hij moet naar Uruk komen en 

hen bevrijden. Daartoe bedenken zij een list. Een vrouw 

wordt naar hem toegestuurd. Het valt haar ni et moeilijk hem 

te bekoren; hij geeft zich geheel aan haar over; 6 dagen en 

7 nachten verkeeren zij samen. Maar dan is het met zijn 

gelukkige leven op het veld ook gedaan. De diel'en rennen 

van hem weg, en "zijne ooren gaan open", d. w. z. zijn kennis 

ontwaakt. Nu laat hij zich door de vrouw overhalen om met 

haar mee naar Uruk te gaan. Maar hij moet aan nieuwe 

gewoo nten wennen. Zij geeft hem ee rst een kleed en la at 

hem brood eten en wijn drinl,en. Kort daarna lezen wij: "hij 

werd met olie geza lfd , ge lijk een m e nsch; bij trok een kleed 

1) Uruk, de stad met de 7 muren, was een beeld van bet dooden

rijk . Zimmern, K. A. T , 616. 4. Jeremias, Hafldbuch, 319. 
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aan, gelijk een mensch" I). Hier beteekent dus mensch.z ijn 

beschaafd zijn; nu eerst wordt Engidu een mensch. De olie 

en het kleed zij n teekens van beschaving 2) en moeten zeker 

zoo opgevat worden ook in de Adapa·mythe, waar Ea tegen 

Adapa zegt: neem de hemelsche spijs en drank niet aan, 

maar trek het kleed aan, dat men U aanbiedt en zalf U met 

de oli e die men U brengt. Dat deed Adapa; hij weige rde 

daardoor het leven van An u en koos het leven van Ea, het 

leven van den beschaafden mensch. 
Engidu die mensch wordt behoort van dat oogenblik af 

aan Ea. Het ontwaken van de kennis, het beschaafd· worden 

en het mensch.worden, dat alles kenmerkt hem als een zoon 

van Ea, den heer van het inzicht, van beschaving, den heer 

der menschheid. Opmerkelijk is, dat Engidu , volgens den· 

zelfden tekst, doo r Aruru naar het beeld va n Anu geschapen 

was . Het schijnt dus, dat hij in zijn gelukstaat, vóór zijn 

beschaving, den hemelgod behoorde, maar dat hij het beeld 

van dien god met dat van den god der onderwereld ver· 

wisselde, toen hij de vrouw leerde kennen en het leven in 

Uruk begon. 
En nu blijkt, dat Engidu, die de beschaving aanvaard heeft, 

bedrogen is. Wel heeft hij, om te beginnen, geluk. a een 

vijandige ontmoeting met Gilgames sluit hij v riendschap met 

hem en samen tn:kken zij op groote tochten uit. Maar de 

teleurstellingen blijven nie t uit. Van welken aard zij z ijn , 

weten wij niet; de tekst is hier vol lacunes . Maar zooveel 

is zeker, dat zij Engidu er toe brengen de vrouw, die hem 

van het veld heeft weggehaald, te vervloeken. Zijn haat en 

razernij kennen geen grenzen. De zonnegod hoort de ver· 

wenschingen en verwijt hem zijn ondankbaarheid. "Hebt Gij 

I) Yate Orientat Series, Researches, IV. , 3de stuk . blz. 64 vg. 

') Zoo waarscbijnlijk ook in het begin van de 12de tafel van het 

epos : wie zich k leedt en zalft en heldendaden ver richt , wie schoenen 

aandoet en een leven in liefde en haat leidt. behoort den dood. De 

mensch der bescbaving behoort Ea. 
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niet ko telii.ke spijzen en wijn gekregen, die Gij vroeger niet 

kendet, en draagt Gij niet mooie kleeren ? Hebt Gij niet 

Gilgames als vriend en talrijke menschen als dienaren ?" De 

terechtwijzing klinkt weinig overtuigend, of liever, zij klinkt 

als een hoon. Maar het hart van Engidu wordt weer rustig, 

lezen wij. 

De tochten van de twee vrienden loopen op den dood 

van Engid u uit. Nu is Gilgames de wanhopige. Hij geeft alles 

op om het eene doel te bereiken: het leven zonder dood 

te vinden. De teleurstelling is ook voor hem weggelegd. 

In het epos is dus de beschaving als een ongeluk voo r 

den mensch en als een groot bedrog voorgesteld J). Het 

mysterie bevat een dubbelzinnigheid; de beschaving ook. 

Door het inzicht in de levensorde, de wijsheid van Ea in 

Apsu, is de mensch aan den dood vastgekluisterd. Het be

schavingswerk in Uruk maakt de groote menigte ongelukkig, 

. en Engidu, de held, vervloekt haar, die hem daarin leidde 

en hem het vroegere leven deed opgeven. Dat treft ons te 

meer, omdat de beschaving, de geordende samenleving, voor 

de Babyloniërs, evenals voor alle antieke volken, godsdienst 

beteekende. Godsdienst en bedrog: wij krijgen wel een ste rk 

gevoel van de spanning in het geestelijk leven dezer volken, 

en van de tegenstrijdigheid die het goddelijk mysterie bevat. 

Cicero, dien ik aanhaalde, en al zijn moderne tijdgenooten, 

hadden daarvan geen besef. Voor hen was de beschaving 

de grootste zegen, een ethische godsdienst zonder wanklank. 

Merkwaardig is de rol die de vrouw, volgens het epos, 

bij den aanvang der beschaving speelt. Gressmann herinnert 

er aan, dat in verschillende emietische talen de sexueele 

en de intellectueele functie met hetzelfde werkwoord "ken

nen" aangeduid wordt, en dat bij Oostersclle volken de 

sexueele en intellectueele rijpheid bijna gelijktijdig intreedt. 

1) Jastrow houdt . bij zijn atwijkende opvatting, geen rekening met 

de verwensching van de vrouw: Old Bab)I/oJlian Gi/eomes EPic, blz. 44 vg. 
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Dat mag in d it verband van beteekeni zijn, maar het raakt 

niet de hoofdzaak. Eerder is de stichting der fa milie als 

het begin van de geordende samenleving beschouwd. E n 

het element van mystiek, mysti ek inzicht en vermogen, on t

brak ook hier niet. Het verwekken van ki n.dere n is scheppe n 

van leven, dus de werkzaamheid van Ea den god der ge

boorte. Ook als verwekker van leven vertegenwoordigt Engidu 

Ea; de naam "E ngidu" beteekent bijna zeker "Ea is de ver
wekker" 1). In zekeren zin vertegenwoordigt ook de vrouw, 

als verleidster van den mensch, den god Ea. Zi j is de die 

naresse van Btar in Uruk, Btar die hare gemalen in den dood 

lokt, de godin van vruchtbaarheid, de mysterieuze aard moe

der. Ik herinner weer aan de Grieksche Thesmo phoriën, het 

vrouwenfeest ter eere van Demeter, waarbij de gedachte aa n 

sexueele gemeenschap, naast de gedac hte aan de goddelijke 

o rde der samenleving, sterk op den voorgrond trad. Het ver

wekken van leven is kennis van het typische mysterie, het 

myste rie van het aardleven en van de beschaving. O ok Eros 

beteekent, volgens de bekende voorstelling, het leven de r 

onderwereld. De vrouw, die den mensch in de beschaving 

lokt is de handlangster van Ea. 

De gegevens betreffende het bedrog van Ea zijn zoo tal

rijk, dat wij ons daarvan een duidelijke voorstelli ng kunn en 

ma ken. Eenigszins anders staat het met he t bedrog van de 
slang in Gen. 3. Wat wij daarover hooren is wel heel tee

kenend, maar helaas ook heel beknopt. Er staat in het paradijs 

een boom van blijvend leven en een boom va n " kennis van 
goed en kwaad", d. w. z. van het inzicht dat den tegenwoor

d igen menslfh kenmerkt (n iet alleen ethisch maar ook intel

lectueel inzicht). Jahwe verbiedt den mensch van den boo m 

van kennis te eten; zoodra hij dat doet, behoort hij den 

1) Ungnad, O. L. Z., 1910, 306. KAK = du = banu en Hl = du = 
rihu komen beide voor al. laatste bestanddeel van den naam. 
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dood. Dat komt met de Babylonische opvatting van kennis 

geheel overeen ; de Bijbelsche schrijver weet althans, dat 

tusschen inzicht en dood zekere samenhang bestaat. Blijkbaa r 

is het de bedoeling van Jahwe, dat de mensch den dood 

niet zal kennen. Maar de slang, de daemon - of wel eens 

de god - der aarde, dwarsboomt dat plan. Haar kenmerk 

is bovenal de sluwheid, een eigen cb ap die ook Ea ken

merkte , en waardoor hij bij verschillende gelegenheden de 

plannen der goden dwarsboomde. De sluwheid van de slang 

openbaart zich dadel ijk als bedrieglijke slimheid; door een 

leugen wil zij de me nschen voor haar eigen rijk winnen. En 

daarin slaagt zij. Zij zegt tegen de vrouw: Gij zult niet ster· 

ven, als Gij van den boom van kennis eet; die spijs zal U 

alleen goddelijk inzicht geven. D at is het bedrog; de wezen

lijke samenhang tusschen goddelijk inzicht en dood wordt 

ontkend. 

Uit het verhaal blijkt niet, hoe de schrijver he t karakter 

van het goddelijk inzicht opgevat heeft. Het moet het inzicht 

zijn, dat de mensch tegenwoordig bezit en dat zich in de 

beschaving uit ; maa r gaarne hadden wij over de lsraëlietisch e 

opvatting van het goddelijk karakter daarvan meer vernom e n . 

Dacht men, - gelijk in Babylonië - b.v. aan de waarzegging, 

de geneeskun t, den landbouw e n a ndere vormen van geheime 

wetenschap, door den god der onderwereld (de slang) aan 

de menschen geschonken? Wij weten het niet. 

Door de slang gerustgesteld eten de vrouwen de man van 

den boom. Het eerste inzicht, dat zij krijgen is, dat zij klee

ren moeten heb ben - zeker een eerste behoefte voor een 

beschaafd mensch. Die beteekenis hebben de kleeren althans 

in de Babylonische berichten. Ons medelid Böhl heeft er op 

gewezen, da t er in het Bijbelsch verhaal een woordspeling 

bij te pas komt: 'aroem beteekent "sluw", en 'erom beteekent 

"naakt". Toch is die woordspeling, zooals wij zien, alleen 

een treffende kwinkslag bij een reeds bekende voorstelling, 

wat trouwens met alle goede woordspelingen het geval is. 
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Dat het ontwaakte sexueele bewustzijn de bekleeding nood

zakelijk maakt, speelt misschien ook een rol; wij zagen dat 

het sexueele leven met beschaving in nauwen samenhang 

werd gedacht_ Nu verschijnt Jahwe en ziet, dat de menscllen 

den weg van kennis en beschaving opgegaan z ijn; zij hebben 

zich bij de slang aangesloten. Hij vervloekt de slang; zi j zal 

voor altijd een aard wezen zi jn en er za l vijandschap z ijn 

tusschen haar en de menschen. Deze vijandschap, - zonder 

meer - is typisch Bijbelsch; de god der onderwereld, de 

bedrieger, werd niet, gelijk de Babylonische Ea, vereerd. I) 

En voor de menschen bepaalt Jahwe een moeilijk leven, vol 

smart en inspannenden arbeid, het leven der besch avi ng dat 

als een vloek werd opgevat. O ok de aardbodem wordt, we

gens de verkeerde keuze der menschen, ve rvloekt ; zij zal 

niet, zooals het paradijs, gewillig hare voortbrengselen aan 

de menschen schenken; alleen met moeite zullen zi j hare 
opbrengst eten. De beschaving, waarvan de landbouw de 

voornaamste taak is, legt den menschen zware lasten op. 

Tenslotte zullen zij tot de aarde, het rijk van de slang, 

terugkeeren. Jahwe zegt: nu heeft de mensch goddelijk 

inzicht gekregen, maar blijvend leven zal hij niet hebben. Hij 
wordt uit het paradijs (den hemel van Anu) verwijde rd en 

gelijk Adapa op de aarde geplaatst. 

Zoowel de slang als Ea hebben kennis en beschaving aan 

de menschen gegeven. Maar daardoor zijn de menschen, 

zonder het te weten en te willen, in den dood getrokken. 

Zij zijn bedrogen. 

En nu Hermes, de bedrieger en de dief. Ik zal geen plaatsen 

en mythen opsommen, waar Hermes min of meer uitvoerig 

zoo beschreven wordt; vele gegevens z ij n over bekend. Vooral 

staat de 3de Homerische Hymne ons voor den gees t. Nergens 

1) Mijn collega Windisch merkt op . dat de koperen slang, die door 

de Israëlieten vereerd werd (Num. 21: 9; 2 Kg. 18: 4), toch wel met 

de slang in Gen. 3 verwant moet zijn. Zij bezat genezende kracht . 
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v indt m en zoo ta lrijke fei ten bet reffend e H e rmes verza meld 

a ls daa r; maa r he t hoofd motief, waarom all es geg ro e peerd 

is, blijkt het di efachtige en bedri eglijke wezen an de n god 

te z ijn. 
O ver d e ve rkla rin g daarva n hee rscht o nd er mod e rne a uteurs 

een ze ld zam e eens temm ighei d. De meeningen ove r bet wezen 

va n H erm es mogen in a ll erle i o pzichten ui t e lkaar loope n ; 

over één din g is men het eens, di t na me lijk, d at de slu wheid 

e n o nbetrou w baa rh eid va n Hermes geen pro blee m oplevert. 

H et is een o ndeugendhe id va n den god, die toch goed te 

ve rk lare n is. Hij was d e go d va n het wo ord, het we lsp reke nde 

woord. d e sophi t ond er d e god en ; niet te verwo nd e re n da t 

z ijn o prechtheid en e rn st som s te wenschen ove r liet. Hij 

was ve rd e r d e god van hand e l e n winstbejag; maa r de o ude 

kooplied e n ko nden he t zo nde r bedrog e n d iefs ta l ni et goed 

stell en. H erm es was de s lu wste van a lle god en, en gewo ne 

me nschelijke sluw heid heeft veel van onee rlij kheid e n bedrog 

e n baatz uchtigheid ; H ermes vertegenwoo rdigt ook d ie eigen

schappe n. H e t is d e primitieve z ijd e va n d e n god , zegt Ma rtin 

ilsso n I) ; over het algemeen geldt, dat d e moreele geb reken 

va n d e Gri eksche goden prim iti eve toesta nd e n a fspi egelen . 

Oorspro nke lijk zoeke n de m enschen bij hun god e n· niet de 

handhav ing van de m o raa l, schrij ft hij , maar d e verv ull ing 

va n egoisti cbe wensche n ; d e myt he ve rte lt d at Au tolykos van 

H erm es lee rd e a lle a nd eren in diefstal e n me ineed te over

t re ffe n . E n dit naïve stand punt verdwijn t noo it in d e n gods

di ens t, oo k al leere n de mensche n langzamerhand inzien, dat 

e r verl angens zijn , waa rm ee z ij fatsoe ns halve bij hun god e n 

ni e t kun nen aa nko men. Het zou we l ma kkel ij k zi jn, a ls wij 

d e bedri eglijke s limh e id oo k va n Ea e n de s la ng met een 

ve rwij zing naa r prim itieve mo ralitei t a ls afgedaa n ko nd en be

schou wen . Wij moeten di en weg niet opgaan. 

D e list e n het bedrog van H e rm es zull en blijken godde lijke 

I) Martin Nilsson Den grekiska religio lletl S histor ia, 170 vg. 
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e n niet menschelijke eigenschappen te zij n. Dat d ichters e n 

mythographen meer dan eens hun hest hebben gedaan o m 

het goddeli jke in de spheer van het mensche lijke te trekken 

moet ons niet in de war maken. Niet alleen de dichter maa r 

ook de geloovige en vrome Griek heeft Hermes a ls bedrieger 

beschouwd. Pausanias vertelt, dat te Pellene, in oos telijk Ac ha ia, 

een beeld van Hermes staat, die daar als i1óÀloç, " de bed rieger" 

ve reerd werd; hij voegt er bij : "maar hij is bere id de gebe
de n der menschen te verhooren" I). W ij moge n wel aannemen, 

dat deze bedrieger een ander is dan de menscheli jke bed rie

ger, d ie zeker niet geneigd is de we nschen van ande ren te 
vervullen. Wie was deze Hermes ? 

Ik zal natuurlijk niet op de moeili jke vraag naa r het centrale 

wezen van Hermes (ondersteld dat zoo iets bestaat) ingaan. 

Maar wel breng ik een paar bekende trekken in herinnering . 

Keer op kee r is 'X,S-ÓVIOÇ zijn bijnaam, soms epl'X,S-óvII:;Ç, die 

ook de naam is van den aarddaemon, die de ged aa nte va n 

een slang had en in het Erechtheion vereerd werd. iemand 

twijfelt er aan, dat Hermes ook een aardgod was. H ij werd 

als CPIJT::;.i'I-'IO<; vereerd, de "verwekkende" aardgod ; de ithy

phalle steenzuilen met het hoofd van Hermes ste lle n den 

god voor, die het leven der aarde in den plan te ngroei doet 

opgaan, naar analogie van de opgerichte boom paa l van Osiri s, 

het teek en van den verrijzenden aardgod. Daa ro m heet H e r

mes ook àWTYJP J&wv, ,,~ever van de ~oede d inge n" en 'X,(/.PI 

àWTYJ<; met dezelfde beteekenis. Het is Hermes "de ge er va n 
zegen" die op zoo vele reliefs is afgebeeld, waa r hij de d rie 

god in nen, de Chariten of "zegenbrengsters" , ui t de grot leidt. 

De grot is het huis der aarde, waar de god innen van de n 

aa rd zegen wonen; ook Acheloos, met den ho ren des over
vloeds, en Pan zijn er in afgebeeld . In die gro t is Herm es 

ge boren, in de donkere grot van zijn moeder Maia, de aard
moede r. 

Paus., 7. 27. 1. 
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H errnes doet het leven uit de onderwereld opgaa n. Hij 

le idt ook Kore uit het rijk van Hades. wanneer zij in het 

voo rj aar met al hare geschenken hier o p aa rd e terugkeert. 

En o mdat hij de typ i che redder van bet leve n is, kan hij 

de "ge nezer" zij n, Hermes Polygios, en wordt hij naast Hy

gieia ge plaatst. Genezing is ve rrij ze ni s. 

Maa r Hermes bre ngt ook het leven naa r het dood enrijk 

te rug. Ook wanneer Kore naar de onderwereld afdaalt is hij 

aanwezig. En hij leidt de zielen der gestorve n menschen naar 

H ades. Van daa r uit kan hij ze dan, met z ijn tooverstaf in 

de hand , weer naar boven laten komen. De tooverkracht is 

hem, ge lijk Ea, eige n ; z ij is de my tieke kracht van den 

aardgod , waardoor hij over het leven ge biedt. Gelijk Ea is 

hij daa rom ook de god van het woord, namelijk het magiscbe 

woord, dat goddelijke macht en in zich t beteekent, inz icbt 

bove na l in de levensorde of in de cosmi che levenswet. Dat 

in zicbt van Hermes vermeldt reeds de dichter van de 3de 

Hom erische H ymne. Voo r ApolIon zingt hij bet cosmogoni

sche lied , "hoe goden en alle d ingen o ntstaa n zijn, hoe de 

Muzen alle dinge n lGlZr,x lGÓvf'-ov leiden". Nooit hee ft iemand 

zoo gezongen, roept ApolIon uit. 

De ze godenfiguur ve rtoont dus zeer vele tre kke n, die met 

het karakter va n Ea overeenkomen. Hoofdzaak is, dat beid en 

over het mys terie van leven e n dood gebieden, het myste rie 

dat ook het menschelijk leven beheerscht. 1) En nu blijkt, 

naar ik meen , dat ook het bedrieglijk wezen va n Hermes -

evenals van Ea e n de s lang - in dien samenhang z ijn jui ste, 

d . w. z. zi jn godsdienstige beteekenis hijgt. 

H e rrn es hee ft de menschen op bedri eglijke wi jze in den 

dood gelokt. D aaro ver ha nd elt de mythe van Pandora, " di e 

alles schenkt", de godi n va n den zegen der aarde. 

De mythe is overbekend. Promethe us hee ft bet goddel ijke 

1) Gelijk Ea is Herm es de bijzo ndere vriend der menschen, cplÀrxVS-pW?f'

órrxroe;, cpiJ,rxvóPOt; Eilrcm . Pauly-Wissowa R eal -Encycl. s.v. H ermes,785. 
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vuur , het levensbeginsel in de wereld, aan de goden ontroofd 

en het onder de menschen gebracht. De goden dulden dat 

niet en straffen eerst Prometheus, maar dan oo k de menschen 

door Pandora naar hen toe te zenden. Hephaistos vormt met 

zijn kunst de schoone vrouw ; Athene en Aphrodite schenke n 

haar de gaven, waarover zij beschikken; maar Hermes legt 

het bedrog en de verleiding in hare ziel. Hij brengt haar 

ook naar de aarde; hij is weer 'Xr/.pLlJwTY]c;, maa r nu in dubbel

zinnige beteekenis. De menschen ontvangen haar met vreugde, 

maar ontdekken te laat, dat zij het offer zijn geworden va n 

haa r bedrieglijk wezen. Vóór hare komst kenden zi j geen 

d ood en geen onheil; nu is het met di en toesta nd uit. Men 

vertelde ook, dat Pandora bij hare komst een vaas, 7ri::7ot;, 

meebracht ; toen zij die opende stroomden er all e rlei ongelukken 

uit, die sindsdien onder de menschen bleven . Alleen de hoop 
bleef er in, nadat het deksel er weer opgezet was . 1) 

De meeste moderne uitleggers onderscheide n in deze mythe 

twee bestanddeelen. Eerst de oude godsdien tige voorstelling 

van Pandora, de schoone aa[dgodin, die alleen zegen brengt 

en die door Hermes, den schenker der goede gaven, naar 

d eze wereld geleid wordt. Ook in de oudheid wist me n dat 

Pandora wezenlijk dezelfde was als Ge en Ko re . Het tweede 

bestanddeel is dan het verhaal van de bedriegli j ke Pandora, 

d at een tendentieuze wijziging van de oude mythe zou zijn, 

een wijziging, die reeds vóór Hesiodus gemaa kt is. Iemand 

heeft van de Pandora-mythe gebruik gemaakt om z ijn meening 
ove r het onheil onder de menschen te verkond igen : de vro uw 

is de schuldige, de schoone vrouw, die de mannen betoovert, 

maar in werkeli jkheid vol list en bedrog e n ij delheid is. 

Deze Pandora heeft dan niets met de aardgod in te maken; 

z ij vertegenwoordigt het vrouwelijk geslacht, dat het leven 

bedorven heeft en er zelfs den dood in heeft geb racht. Reeds 

haar naam is een leugen: geen gaven maar onheil brach t 

I) Hes. 0". 60-104. 
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zij. De voorstelling van het bedrog van Pandora is, volgens 

deze uitleggers , aan een vrouwenhate r te danke n, die de 

oude mythe tot een lasterstuk, zonder godsdienstigen inhoud, 

verwrongen heeft. Het is in ieder geva l een feit, dat Hesiodus 
in de bedrieglijke Pandora geen aardgodin ziet ; zijn opvatting 

blijkt duidelijk genoeg uit de preek over de s lechtheid der 

v rou wen, di e hij aa n de mythe vastknoopt. I) 

Toch hebben de uitleggers, die de mythe op deze wijze 

ontleden, ongelijk. Er is maar één P andora, namelijk de godin 

der aa rde. H a re bedrieglijke natuu r is niet door een vrouwen

hater verzonnen, maar behoort tot baar wezen als godin der 

aarde. Het is reeds een aanwij z in g in die richting, dat de god 

d er aarde haar die natuur gegeven heeft. Andere bijzonder

heden va n de m yt he spreken evenwel duidelijker. 

Zij bren~t hare gaven in een pithos . Die vaas stelt her

haaldelijk het doodenrijk voor. Hermes loovert de zielen in 

en uit een pitho, die ha lf in den gro nd verborgen is; Herak.les 

le idt Kerberos naar een e normen pithos en zendt hem zoo 

naar Hades terug. Telken weer duidt het bovenste stuk va n 

den pi thos de plaats aan, waar de toegang is tot de onder

wereld ; zoo bijv. in de grot van de drie Chariten, die door 

Hermes uit de andere naar deze wereld geleid wo rden , gelijk 

P a ndora door hem onder de men chen geb racht wordt. 2) Deze 

beteekenis heeft ook de pitho van Pandora. Zij brengt in de 

vaas wat in het dood e n rijk is, bet leve n der aarde, dat zich 

in het mysterie der vegetatie openbaart. De menschen nemen 

hare gaven aan, maar ontvangen daarbij den dood. Dat is · 

het bedrog van Pandora· wie het leven der aarde ontvangt 

moet ste rven . Volgens He iod us was de vaas met o ngelukke n 

gevuld , vo lge ns late re chrij ver met goede gaven ("Pandora"), 

di e toch bij de opening van de vaas daaruit verdwenen. 

Beide o pva ttingen zi jn even juist; de gaven van Pandora z ijn 

I) Hes. Theog. 590- 612. 

') Svoronos, Athener Nat. Jl1f/sef/lII , pI. 73, no. 1446. Dus een p ilhos
escho ro . 
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va n du bbelzi nnige waarde. Maar "de hoo p" die daarin bleef? 

Bedoeld moet zijn de hoop, waarvan me n in E leusis sprak : 

h op op een zalig leven in het hiernamaals, éÀ?I"Ic; -i}ó[WIJ, spes 

melio r. I) Die hoop behoord e inderdaad tot de gaven van de 

aardgodin, en bleef het kosteli jke bezit de r menschen. Zij 

heeft hen met het goddelijke bedrog verzoend . 

H et bed rog van Pandora moet dus in god di e nstigen zin 

opgevat worden . Maar daartoe wa het ve rlichte Griekenland 

niet in staat. Hesiod us kon in de mythe van de schoone, 

onhe ilbrengende vrouw onmogelijk go dsdienst zien . Hij moest 

wel aannemen, dat er twee Pandora's zi jn , de aa rdgodin en 

d e geli jknamige vrouw, die naar zijn oo rdeel alles behalve 

goddelijk was. De oude mythe geeft h ij ui tvoe rig en juist weer ; 

maar z ijn comm entaa r, de strafpreek, toont duideli jk aan, hoe 

groot de afstand was geworden tusschen den classieken tijdgeest 

en het antieke geloof. 

Laat ik als illustratie van de gedachte, dat de schoonheid 

va n het leven der aarde een goddelijk bedro~ is, een plaats 

uit de Homerische Hymne aa n Demeter aanhale n. De dichter 

beschrij ft de n roof van Kore door H ades , de n roof die in 

E leusi s als het prototype va n den menscheli jken dood 'be

schouwd werd . De jonge Kore spee lt me t and e re meisjes op 

het veld waar allerlei bloemen groeie n, rozen, krokussen, 

vio len, leli es e n hyacinthen ; voorts de wonderschoone na rcis, 

d ie Gaia overeenkomstig de n raad van Ze us e n den wil van 

Hades tot vreugde van goden e n me nschen lie t opgroeien, 

maar die voor de jonge Kore een va lstri k, een bedrog (óóÀoç 

zegt de dichte r) zou worden . T oen zij vol blijdschap de 

schoon e bloem wilde plukken, opend e z ich de aarde en 
H ades steeg op en voerde haar weg. iemand hoorde de 

kreten van de ongelukkige . Het schoonste wat de, aarde 

voortbracht b leek een noodlottig bedrog te zijn . De aardgodin 

I) Anders oordeelen Gruppe, Griech. Mythologie, 1024 vg., en P reller

Robert, (;riech. MyUlologie, J, 98. 
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Gaia bad het bedrog gesmeed. Maar naar den wil van Zeus. 

Pandora en Hermes zijn nauw verwante figuren. I-laar 

bedrog is zijn bedrog. Hermes werd in Pellene als t:.óÀ!OÇ, 

"de bedrieger", vereerd. W ij begrijpen nu hoe de veree ring 

va n den bedrieger mogelijk was. De geloovigen hebben de 

dubbel z innigheid van het mysterie van den aardgod erkend 

en aanvaard. Menschelijkerwijze gesproken is ons leven een 

bedrog. Maar dat beteekent alleen, dat wij ons zelf bedriegen, 

wanneer wij meen en dat bet leven niets anders dan leven is. 

Tenslotte zij in het kort de overeenkomst tu chen het 

goddelijk bedrog en den goddelijken diefstal vermeld. 

Ook als dief werd Hermes vereerd. En daaraan bebben 

niet alleen dieven en oneerlijke kooplieden deelgenomen, 

maa r ook de groote menigte van geloovigen, die blijkbaar 

heel goed wisten, dat de goddelijke dief, evenals de bedrieger, 

inderdaad een goddelijke figuur was. Plutarcbus vertelt, dat 

bij het offer aan Hermes Charidotes te Samos iedereen stelen 

en rooven mocht. 1) Blijkbaar was dit merkwaardige gebruik 

een van de heilige handelingen bij het offer aan dezen Hermes. 

De deelnem ers aan het feest hebben de natuur en de werk

zaamheid (den diefstal) van den god nageboo tst, om op die 

wijze zijn wezen te realiseeren, een type van cultus, dat 

overbekend i . Wat wij moeten vrage n is alleen dit: welke 

godsdienstige voo rstelling hebben zij met Hermes, den dief, 

verbo nden? Waarom wenschten z ij die eigenschap van den 

god te realiseeren? 

Men weet dat het Grieksche lGÀf.7f'TElll niet al tijd doo r "stelen" 

vertaald kan worden. Keer op keer valt alle nadruk op de 

sluwheid van de handel ing; lGÀf.7f'TElll beteekent dan verschal

ken, om den tuin leiden, iets op geheime wijze bereiken. 

O restes is n a den moedermoord in de macht der Erinyen , 

de geesten van den dood, geraakt; zij maken hem waanzinnig, 

d . w. z. onttrekken hem aan deze wereld . ApolIon en Hermes 

1) Plut. Qu . Cr. 55. 
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treden als zijn redders op; ApolIon "reinigt" hem (d. i. geneest 

hem door een heilige handeling), en Herrnes brengt hem 

onder de levenden terug. De Erinyen zi jn razend ; Apollon 

en H errnes zijn dieven: "Gij hebt ons d en moordenaar ont

stolen (é~ix).€~~>, van ApolIo n gezegd), roepen z ij uit. I) Op 

geheime wijze - door de reiniging - is Orestes uit den 

dood teruggeb racht. Dat is " d iefstal" . Een ander voorbeeld. 

Ares l a~, wegens zijn moord op Ado nis, 13 maanden lang in 

een metalen vat (het doodenrijk) geboeid. Daarin zou hij ook 

bezweken zijn, indien niet Herrnes hem er uit "gestolen " 

had U~€Û1.€~€II), d. w. z. door z ijn geheime kun st bevrij d had. 2) 

Dus weer de voorstelling: wat tot den dood behoort, kan 

alleen door " diefstal" daaraan onttrokken worden. De ver

rijzen is is een diefstal jegens den dood gepleegd. 

Dat zal blijken de godsdienstige beteekenis van den d ief

stal van Herrnes te zijn. Door zijn sluwheid en geheime 

inzicht komt hij in het bezit van het moeilij kst bere ikba re: 

het in den dood verborgen leven. Dat is dezelfde sluwheid 

als die van den Babylonischen Ea. Ook hij wist aan de goden 

het leven te ontrukken, dat zij ten doode opgeschreven hadden ; 

door een list redde hij den zondvloed heros Utna pistim en 

laadde daardoor den toorn der andere goden op zich. Hij 

was een dief in precies denzelfden zin als Herrnes . 

Dat verklaart waarom Herrnes Charidotes op het fe es t te 

Sam os als goddelijke dief vereerd werd. He rrnes Charido tes 

le id t de godinnen van den aardzegen uit de grot, de onder

wereld. Hij ontrooft het leven aan de machten van de n dood, 

toovert het met zijn magische kunst naar boven om het aan 

de menschen te schenken. De menschen leven doo r zi jn 

diefstal en vereeren hem doo r den diefstal in beeld te brengen . 

O p zijn feest mag iedereen stelen en rooven . Dat is de 

rituee le handeling, waardoo r de geloovigen aa n de god del ijk e 

') Aiseh. Ellme1l. 149 vgg. 
2) Il. 5. 390. 
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werkzaamheid deelnemen en haar tegelijkertijd realiseeren. 

In dezen samenhang begrijpen wij ook den meest bekenden 

diefstal van Hermes, rien roof van de runderen, de Hades

runderen, het symbool van het leven en den rijkdom der 
aarde. Als dief zal hij zich rijkdom verwerven, verzekert hij 

zijn moeder in de grot. 1) Hij is inderdaad de god van rijkdom 

en w in st. De gro t waaruit hij de godinnen van den aardzegen 

leidt, en waar hij het kind der aarde, lakchos- Dionysos, uit 

de handen van Ge ontvangt ~), de grot waar Acheloos met 

den horen des overvloeds woont, die grot ste lt feitelijk de 

schatkam e r der aarde voor, waaruit Hermes zijn rijkdom 

baalt, den rijkdom van Hades-Pluton. De dichter van de 

Homerische Hymne zegt betzelfde, maar op een wijze die 

ongelooB.i jk gebrek aan eerbied voor Hermes schijnt te toonen. 

In werkelijkheid wijkt hij toch geen oogenblik ver van de 

godsdienstige voorstelling af. 

Hermes bedriegt de menschen door hen in den dood te 

lokken. En hij bedriegt de goden der onderwereld door het 

leven daaruit te stelen en het aan de menschen te geven. 

Want hij is de god voor wien de poorten van het doodenrijk 

niet gesloten zijn, de god die het geheim van het leven -

het absolute leven - kent. 

1) Hom. Hymne 3.175. 

2) Furtwängler-Reicho ld, Gr. Va setlmalerei, pI. 70. 
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