
KRINGLOOP EN TOTALITEIT 

DOOR W. B. KRISTENSEN 

DE RITUEELE KRINGLOOP. 

De historische en ethnographische gegevens betreffende den 
ritueelen kringloop zijn zoo talrijk en zoo ongelijksoortig, dat 
een samenvattende en vergelijkende beschouwing van dit groote 
en bonte materiaal weinig kans heeft belangrijke bijdragen tot 
verklaring van het gebruik te leveren. De rondtrekkende bewe
ging bij het verrichten van cultushandelingen is een uitwendige 
ceremonie, die aan zeer verschillende bedoelingen kan beant
woorden. Waar nadere gegevens ontbreken, spreekt het niet 
eens van zelf, dat zij met een bepaalde bedoeling uitgevoerd is. 
Zij kan eenvoudig de begrijpelijke uiting van de bewogen stem
ming der feestvierende menigte geweest zijn. 

Toch kan aan het godsdienstig karakter van den ritueel en 
kringloop in vele gevallen niet getwijfeld worden. De gegevens 
die daarvan getuigen zijn zoo talrijk en vertoonen bovendien bij 
verschillende volken zoo groote overeenkomst, dat het ook wel 
mogelijk moet zijn de godsdienstige beteekenis van het gebruik 
nader te bepalen. Voor zulk onderzoek komen zeker in de eerste 
plaats de Indische, de Romeinsche en de Egyptische gegevens in 
aanmerking. 

De ringvormige beweging. 

Over den ritueelen kringloop in het oude Indië heeft Caland 
reeds in 1898 in deze Akademie gesproken 1). Zijn mededeel ing. 

1) Caland, l :en Jlldogerlllllallsch Illstra./iegebntik, Versl. en Mede
deel. der Kon. Ned. Akac1. van \Vetensch., Letterkunde, 1898, blz 
275-3 2 :;. 
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in uitgebreiden vorm in druk verschenen, is voor dé latere be
handeling van het onderwerp beslissend geworden. Zoo alge
meen heeft zijn opvatting ingang gevonden, dat de meesten die 
hem volgen, blijkbaar niet meer weten, aan wien zij hun be
schouwing in hoofdzaak te danken hebben. 

Volgens de na Caland traditioneel geworden verklaring, werd 
door den ritueelen gang rond het centrale voorwerp een toover
cirkel getrokken, die tegen gevaarlijke invloeden beschermde. In 
den godencultus liep men met de rechterzijde naar het voorwerp 

toegekeerd, dus met de zon mee, en beveiligde daardoor het 

omslotene tegen onheil van buiten; in den doodencultus liep 

men naar links, tegen de zon in, en sloot daardoor het gevaar, 
dat van den doode "dreigde, in den toovercirkel op, zoodat men 
zelf beveiligd was. In beide gevallen werd een heilige grens 

getrokken, een onzichtbare muur, die niet overschreden kon 
worden. Het drie-maal rondwandelen, dat in den regel voor
geschreven was, versterkte de uitwerking van de handeling: 

drie-maal beteekende tallooze malen. 

Caland maakte bij zijn betoog vooral gebruik van het over

vloedige Indische materiaal. Maar ook bekende Grieksche en 

Romeinscile gegevens, die met de Indische onmiskenbare over

eenkomst vertoonen, haalt hij aan als bewijs, dat wij met een 

Indogermaansch lustratiegebruik te maken hebben. Achilleus 

rijdt met zijne Myrmidonen driemaal om het lijk van Patroklos 

heen; de Romeinen trekken driemaal rondom stad of veld met 

het drievoudige offer, enz. De verklaring is steeds dezelfde: de 

gang rond het centrale voorwerp schept een grens, die het 

dreigend onheil op een afstand houdt. Het is een apotropaeische 

cultushandeling. 

Tegenwoordig wordt algemeen erkend, dat de kringloop in 

de vele door Caland genoemde gevallen inderdaad uitgevoerd 

werd om een magischen ring rondom het centrale voorwerp te 

leggen. De vraag kan alleen zijn, welke uitwerking daarvan 

verwacht werd. Heeft de ring werkelijk een grens voorgesteld. 
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en was de handeling een maatregel van afweer, een rite de 
séparation territoriale, zooals van Gennep het uitdrukt? Het 
wordt algemeen aangenomen, maar ik geloof ten onrechte. Het 
komt mij voor, dat wij met een magische, of liever godsdienstig
magische practijk van minder eenvoudigen, maar zeker niet 
minder belangwekkenden aard te maken hebben, dan tegen
woordig verondersteld wordt. 

Laten wij eerst op de bekende voorbeelden van ritueel en 
kringloop bij de Romeinen letten, de lustrationes, waaronder 
die van het volk de belangrijkste, misschien ook de oudste was. 
Na afloop van den census, door Servius Tullius ingesteld, wer
den de burgers als een exercitus op den Campus Martius in 
gelederen geschaard; de koning of zijn vertegenwoordiger liep 
met de offerdieren driemaal rondom het volk heen, waarna de 
dieren aan Mars geofferd werden, met de gelofte, dat de lus
tratio over vijf jaar herhaald zou worden. Daarbij werd een 
gebedsformulier voorgelezen, waarin de goden verzocht werden 
de macht van het Romeinsche volk onverminderd te laten 
voortbestaan. Een eigenaardige ceremonie vormde het slot: als 
teeken van de volbrachte lustratie sloeg de hoogste magistraat 
een spijker in den wand van den tempel van ]uppiter. 

Tezamen heeten deze cultushandelingen lustratio, "reiniging". 
Het voornaamste gedeelte daarvan en het kenmerk van het 
geheel was toch de kringloop rondom het volk. Al het andere, 
zelfs het offer, kon achterwege blijven; met den kringloop was 
de lustratie volbracht. Dat blijkt o.a. uit een bekend bericht bij 
Plinius 1). Eens bij een circuswedren werd de menner van een 
span paarden uit den wagen geslingerd; en het verhaal ging, 
dat de paarden daarna uit den circus naar het Capitolium 
holden en "den tempel van ]uppiter driemaal reinigden", 
aedemque ter lustrasse, wat als een groot augurium beschouwd 
werd. De driemaal herhaalde loop rond den tempel was dus 
op zich zelf een lustratio. Een adelaar, die in een cirkel boven 

1) Plin. N .H. 8. 42 (r6r) . 
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de vaandels van het leger vliegt, " reinigt" de vaandels 1). En 
zoo voorts. Lustrare is circuire 2) . 

Het volk werd als een exercitus op den Campus Martius op
gesteld om de lust ratio te ondergaan. Dat klinkt wel wat 
vreemd, wanneer de ritueeIe handeling ten doel had het volk 
tegen gevaarlijke invloeden van buiten te beschermen. Een 
leger wordt toch niet gevormd om tegen gevaarlijke aanraking 
met den vijand beschermd te worden. Een leger dat in een 
tooverkring opgesloten is, maakt in ieder geval een zonder
lingen indruk. Het is waar, dat de census geen militaire maar 
een burgerlijke regeling beoogde. De term exercitus blijft toch 
bij deze gelegenheid even opvallend. 

Maar ook het feit dat de kringloop lustratio, " reiniging" , 
heet, wekt twijfel aan de juistheid van de traditioneeIe ver
klaring van de handeling. Het is niet te begrijpen, hoe het 
trekken van een grens ter voorkoming van onheil of besmetting, 
dus een voorzorgsmaatregel tegen dreigend gevaar, ritueele 
" reiniging" kan heeten, althans niet wanneer wij die in den 
gebruikelijken zin opvatten. Men reinigt wat besmet is, niet wat 
gevaar loopt om besmet te worden. Deze moeilijkheid heeft ook 
Deubner gevoeld 3). Lustratio is, zegt hij, een kathartische niet 
een apotropaeische handeling. Maar hij meent het bezwaar te 
ondervangen door de Romeinsche lustratio als een dubbelen 
ritus op te vatten. Er moet, zegt hij, een tijd zijn geweest, toen 
de persoon of het voorwerp eerst gereinigd werd, namelijk door 
het drievoudige offer, en daarna in den beschermden kring 
veilig opgesloten werd. Later zijn beide handelingen tezamen 
lustratio genoemd, ofschoon die term met den kringloop niets te 
maken had. Het berust dan op een vergissing, meent hij, wan
neer het woord lustrare ook de beteekenis " rondloopen" ge

kregen heeft. Maar nog een andere vergissing moet plaats 

1) Suet. de v i ta caesarum ï : Vitellius 9. 
2) Servius ad Verg . Bu c. 5.75. 

3) Deubner, Arel!. f . R el. Wiss. 16 (1 9 13), 127 vgg. 
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hebben gehad, indien Deubner gelijk heeft. De volgorde der 
lustratiehandelingen in historischen tijd, namelijk eerst de 
kringloop en daarna het offer, wordt dan verkeerd. Want wan
neer iemand door den ritueelen kringloop tegen besmetting 
reeds beschermd is, heeft hij daarna geen reiniging noodig. De 
volgorde had andersom moeten zijn: eerst het offer en daarna 
de kringloop. Zulke vergissingen kunnen wij toch moeilijk aan
nemen. Wel hebben de Romeinen oude ritueele termen en cul
tushandelingen meermalen verkeerd uitgelegd; maar de termen 
en gebruiken zijn steeds onveranderd blijven bestaan. 

Vast staat, dat door den kringloop een magische ring rond 
het centrale voorwerp getrokken werd, en dat de kringloop een 
reiniging was. Maar de I ing kan moeilijk een grens of onzicht
baren muur hebben voorgesteld ; de benaming "reiniging" 
spreekt er tegen. De kringloop moet met andere bedoeling uit
gevoerd zijn. Maar welke? 

Het gaat hier om de antieke beteekenis, of laat ik zeggen : 
de symboliek van den ring en de ringvormige beweging. Ge
gevens daaromtrent ontbreken niet in den Romeinschen gods
dienst; enkele daarvan zal ik straks noemen. De meeste en dui
delijkste gegevens zijn echter bij andere volken der oudheid te 
vinden, vooral bij de Egyptenaren. Natuurlijk mogen wij de 
Romeinsche en de van buiten gehaalde voorstellingen en ge
bruiken niet op grond van uitwendige overeenkomst met elkaar 
goelijk stellen. Maar ik geloof dat de overeenstemming in dil 
geval wezenlijk zal blijken te zijn. 

De in zich zelve terugloopende lijn, waarvan het einde ook 
het begin is, was in Egypte het symbool van telkens herhaalde 
vernieuwing. Als hieroglyph beteekent de ringvormige lijn, of 
de lus met samengebonden einden, namelijk sn, wat telkens 
terugkeert, de onophoudelijke herhaling. Bepaaldelijk dacht men 
daarbij aan de periodieke vernieuwing van het leven in de 
natuur, waarmee ook het leven van den koning en van den 
gestorven mensch onafscheidbaar verbonden was. De ring is 
boven het grafgebouw geteekend, soms met planten er uit op-
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groeiend, om aan te duiden, dat de dood geen ondergang zonder 
meer, maar voor~aarde van verrijzenis en blijvend leven is 
(fig. 1). Tallooze malen is de afgestorvene voorgesteld als zielen
vogel met den ring in de klauwen (fig. 2); ook met het teeken 
van leven inplaats van den ring. En heel dikwijls is de ring 
met de hieroglyphen van leven en gedijen verbonden. De be
kende "cartouche" rond den koningsnaam, de ovale ring, heeft 
precies dezelfde beteekenis. Door den naam in den ring te 
schrijven werd het eeuwig leven van den koning in beeld ge
bracht of verwerkelijkt; het traditioneele bijschrift dj anch, 
"aan wien leven gegeven is", of in de Grieksche vertaling 

alwvó{JlO~, "de eeuwig levende", maakt dat volkomen zeker 
(fig. 3). De naam van Ramses 11 is zelfs een enkele maal in 

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 

het teek en van een ei, inplaats van den gewon en koningsring. 
geplaatst, om zijn verrijzend leven nog duidelijker uit te 
drukken 1). 

Maar de Egyptische ring heeft niet alleen een symbolische 
beteekenis; hij stelt ook de lijn van een werkelijken kringloop 
voor. Sen, op dezelfde wijze geschreven als de ring rond den 
koningsnaam 2) , is de gewone term voor den kringloop der zon 

1) Erman-Ranke, Aegypten .. p. 396. 
2) In den oudsten tijd als ovaal alleen, zonder aanduiding van 

samengebonden einden. 
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gedurende een etmaal. En de konings ring, de cartouche, stelt 
juist dezen kringloop voor en dient om aan den koning de 
dagelijksche vernieuwing der zon mede te deel en 1). Het bij

schrift "aan wien leve~ gegeven is" wisselt daarom reeds in de 
oudste tijden met het meer uitvoerige: "aan wien leven gegeven 
is, gelijk de zonnegod eeuwig leeft" of kortweg: "die leeft gelijk 
de zonnegod" 2) . 

Deze ringvormige lijn, of het beeld van de rondtrekkende 
beweging, is in Egypte het beeld van de telkens herhaalde ver
nieuwing die in de natuur wordt waargenomen, het teeken van 
de cosmische eeuwigheid, waarin ook de mensch is opgenomen. 
De mensch wiens naam er in geschreven staat, ontvangt het 
blijvend leven, dat de ring of de kringloop voorstelt. En nu 
behoeven wij maar inplaats van den Egyptischen koningsnaam 
den naam van het Romeinsche volk in de ringvormige lijn 
geschreven te denken, en een nieuwe mogelijkheid ter verklaring 
van den Romeinschen kringloop doet zich voor, deze namelijk, 
dat door den kringloop de virtus van den ring, d.i. het ver
rijzend leven, aan het volk, gelijk aan den Egyptischen koning, 
meegedeeld wordt. Wij hebben dan met een sacramenteele en 
geen apotropaeische handeling te maken, een handeling vol 
godsdienstigen zin. Het zal , naar ik meen, blijken, dat de ritu
eele kringloop inderdaad die beteekenis heeft gehad. 

Lustratio, "reiniging". 

Een bezwaar doet zich dadelijk voor. De Romeinen noemden 
den kringloop lustratio, d.i. " reiniging", en den geheel en ritus 
na afloop van den census heette lustrum, d.i. " reinigingsmiddel", 
een woord waarmee ook de tijd van vijf jaar tusschen twee 

zulke handelingen aangeduid werd. De kringloop was hier dus 
onafscheidbaar verbonden met het begrip reiniging. Volgens de 

1) Pyr. 130 : "de koning maakt den kringloop rond den hemel 
gelijk de zonnegod Re". 

2) Pyr. 6, 7 en 8. 
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heerschende opvatting is de ritueele reiniging een handeling met 
zuiver negatieve uitwerking; zij moet demonische invloeden 
opheffen en besmetting te niet doen. Reeds merkte ik op, dat 
een reiniging van dat karakter niet goed bij een kringloop past, 
die ten doel heeft een scheidende en beschermende grens te 
scheppen. Maar zij past nog minder als naam van een kring
loop, die zooals ik meen, een zuiver positieve uitwerking had, 
namelijk mededeeling van verrijzend leven. Hadden de Romei
nen daarvoor geen beteren naam dan den negatieven term 
"reiniging", d.i. de verwijdering van smetten, kunnen bedenken? 

Ik geloof dat de fout niet bij de Romeinen, maar bij ons ligt, 
namelijk in onze verkeerde opvatting van het godsdienstig 
karakter van de ritueele reiniging. De populaire voorstelling, 
dat zij een uiterst primitieve handeling is, namelijk een magi
sche afspoeling van geestelijke smetten, naar het voorbeeld van 
gewoon schoonmaken, mag door haar verbluffende eenvoud 
treffend lijken ; maar aan de opvatting van de geloovigen - ik 
bedoel hier de antieke volken - beantwoordt zij niet. Voor hun 
bewustzijn was de ritueele reiniging in de eerste plaats een 
sacrale handeling, waardoor een goddelijke eigenschap, de 
eigenschap van het reinigingsmiddel , aan den persoon of het 
voorwerp meegedeeld werd. Zij had een positieve uitwerking. 
gelijk die van den kringloop. De historische gegevens, waaruit 
dat blijkt, zijn zoo talrijk, dat de gangbare simplistische theorie 
daar tegenover alle waarde verliest. 

In Egyptische afbeeldingen is de reiniging van den koning 
door Horus en Seth, of door Horus alleen, herhaaldelijk afge
beeld. Het reinigingsmiddel is water, dat in den regel als een 
straal over den koning heen geteekend is. Maar met de eigen
aardige Egyptische behoefte, om den zin van godsdienstige han
delingen in teekening aanschouwelijk te maken, is het water bij de 
reiniging van den koning in vele gevallen niet als gewoon water 
geteekend, maar als een reeks van hieroglyphen voor " leven", 
die tezamen een straal over den koning heen vormen (fig. 4). 
En het bijschrift luidt: "Gij zijt gereinigd als iemand die leeft 
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en gedijt; Gij vernieuwt U, gelijk Uw vader Re (de zonnegod) 
zich vernieuwt; Gij viert de periodieke feesten gelijk Uw vadcl 

Fig . -4 

Turn" (ook een zonnegod) 1). Duidelijker kan niet uitgedrukt 
worden, dat de reiniging een mededeeling is van het leven, dat 
in het reinigingsmiddel aanwezig is. Het water bezit, volgens 
algemeen antieke opvatting, een scheppende en vernieuwende 
kracht, die door ritueele besprenkeling op anderen overgebracht 
kan worden. "Gij zijt gereinigd op de plaats waar de koning 
verrijst (Per duat) , en Gij leeft" 2). De ritueele reinheid staat, 
volgens tekst en afbeelding, met leven, gedijen en vernieuwing 
gelijk. Zij is meer dan afwezigheid van onreinheid; zij is luister, 
heerlijkheid, goddelijk leven. Wanneer andere reinigingsmid
delen, b.v. wierook, gebruikt worden, is de beteekenis dezelfde. 
De geur van den wierook wordt als goddelijk leven beschreven, 
een voorstelling die in de oudheid wijd verspreid was 3). Ritu-

1) Seti I , in Karnak, L. D. Hl. 124 d. In den tempel te Abydos 
herhaaldelijk dezelfde voorstelling. 

2) Moret, Clûte jottrnalier, p. 26, noot. 
~) Lohmeyer, Vom göttlichen W oh/genlch. Heidelberger Akad. 

d. \Vissenschaften 191 9. Bonnet, Zeitschrift f. Aeg. Sprache 6ï 
(1931) blz. 22 vgg. 
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eele reinheid is goddelijk leven. Wanneer de afgestorvene voor 
Osiris verschijnt, roept hij uit : "Mijn reinheid is de reinheid van 
Bennu", d.i. van den verrijzenden zonnegod. In het ritueele 
spraakgebruik staat reinheid met heiligheid gelijk. 

De Egyptische gegevens over reiniging zijn ondubbelzinnig; 
maar zij zijn niet specifiek Egyptisch. Want ook wanneer andere 
geloovigen het karakter van de reinheid opzettelijk definieeren, 
komen hun verklaringen op het hier genoemde neer. De oud
Christelijke opvatting van de reiniging door het scheppend 
doopwater, of van het doopwater als het graf waaruit verrijzenis 
geschiedt (Rom. 6. 3 vg.) ; de Indische teksten betreffende reini
ging door het heilige Ganges-water of door het "heilbrengende 
water" in het algemeen; de Babylonische uitspraken over reini
g~ng door besprenkeling met het water uit Eridu, d.i. het 
scheppingswater; de bekende reiniging door het bloed van den 
heiligen stier in den K ybele-dienst ; deze en andere gegevens 

wijzen in dezelfde richting als de Egyptische : het reinigings
middel is de goddelijke drager en schenker van leven. Dat is de 
grondbeschouwing. Natuurlijk kan zij ook negatief geformuleerd 
worden; de geloovigen hebben het dikwijls gedaan. Wij krijgen 
dan de bekende uitspraken, dat de reiniging demonen verjaagt, 
besmettingen of ziekten wegspoelt, den to~stand van zondigheid 
opheft, kortom: den mensch uit den greep van den dood be
vrijdt. Maar bevrijding uit den dood is alleen de negatieve uit
drukking voor verrijzenis. Zelfs de genezing door ritueele 
reiniging om den ziektedemon te verjagen werd als verrijzenis 
uit den toestand van dood opgevat, een verrijzenis door god
delijke kracht bewerkstelligd. Orestes, die zijn moeder vermoord 
had en in de macht van de demonen van waanzin gevallen 
was, werd van zijn besmetting gereinigd. Maar het moest, vol
gens de vaasteekeningen, in Delphi geschieden ; daar zien wij 
hem bij den omphalos en den drievoet neerzitten, beide symbolen 
van het orakel, dat in grooten nood den levensweg aanwij~t; 
beide ook beelden van de plaats , waar het cosmische leven 
verrijst. Orestes werd door Apollon gereinigd, den god die zelf 
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uit de andere wereld in Delphi verschenen was. De genezing 
die hij bracht, was - gelijk iedere genezing - een verrijzenis, 
even wonderbaarlijk als de opgang van het leven bij de schep
ping, waarvan de omphalos het symbool was . De demonen van 
den dood wijken alleen voor het goddelijke leven, niet voor 
menschelijke maatregelen als onnoozele afwassching of uit
rooken of wat dan ook van dien aard. In het wetboek van het 
Avesta lezen wij: het groeiende graan jaagt de demonen op 
de vlucht. Dat is geen phantastische beeldspraak. Het graan 
was voor het Avestavolk de voornaamste drager van goddelijk 
leven. En voor dat reinigingsmiddel "sidderen de demonen", 
en slaan zij op de vlucht. 

Daarmee komen wij tot de gelijkstelling van den kringloop 
met de reiniging terug. "Lustratio" blijkt de juiste term te ~ijn 
voor een kringloop die vernieuwing en verrijzenis voorstelt. De 
ritueele reiniging, die mededeeling van goddelijk leven ten doel 
had, kon op verschillende wijzen geschieden, en één daarvan 
was de kringloop. Door hem lust ratio te noemen hebben de 
Romeinen zijn godsdienstige beteekenis duidelijk willen maken. 
Op dezelfde wijze zijn ook in Egypte reiniging en kringloop 
herhaaldelijk vereenzelvigd en vormen dan tezamen een sacra
menteele ritus met positieve uitwerking, namelijk verwerkelij
king van blijvend leven. Wanneer de afgestorvene gereinigd 
werd (het gewone woord voor reiniging is daarbij gebruikt) liep 

de Egyptische priester viermaal rond de mummie met water 
of met wierook in de handen. Zoo ook wanneer het godenbeeld 
gereinigd werd. Bij de reiniging van den tempel liep de koning 
met wierook of natron om het gebouw heen; op de bijgevoegde 
afbeelding is een ring rond den tempel getrokken. Ieder jaar 
werd deze reiniging herhaald 1) (fig. 5; de lijn uit de hand van 
den koning duidt het reinigingsmiddel aan, waarmee hij rond 
den tempel loopt). En nu in Rome. Nadat het volk om de vijf 

jaar door den census opnieuw geconstitueerd was - dat was 

1) Teksten en afbeelding bij Moret, RO)'ll ll t é p. 137 vg. 
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de beteekenis van den census - liep de koning of zijn ver
tegenwoordiger met het drievoudige offer om het volk heen 
om het te " reinigen" . De zin van den Egyptischen ritus is vol
komen duidelijk. De Romeinsche ritus zal , naar ik meen, blijken 
met dezelfde bedoeling verricht te zijn. Het volk , dat regelmatig 
opnieuw georganiseerd of gesticht werd, ontving door den 
kringloop, die tevens reiniging was, de goddelijke kracht van 

telkens herhaalde vernieu
wing, het zegevierend ver
mogen van een exercitus. 

Kringloop en periode. 

Wij behoeven niet alleen 
op vergelijking met niet
Romeinsche gegevens te 
steunen. In één opzicht is 
namelijk de Romeinsche lus
tra tie duidelijker gekenmerkt 
dan de meeste andere voor-

Fig. 5 beelden van ritueel en kring-

loop. Zij onderscheidde zich van de gelijksoortige cultushan
delingen, doordat zij in zeer bijzonderen zin een periodieke ritus 
was. Dat vormt een nieuwe bijdrage tot hare verklaring. 

Iedere lustratie werd met het oog op de volgende verricht. 
lederen keer werd de gelofte gedaan, dat zij na afloop van vijf 
jaar herhaald zou worden. En het gebedsformulier betrof het 
behoud van het volk gedurende den tusschenliggenden tijd. Zoo 

wezenlijk werd de periodieke herhaling geacht, dat de tijd van 
vijf jaar met denzelfden naam als de cultushandeling genoemd 
werd, namelijk lustrum. Ook de tijdkring van vijf jaar was dus 
een " reinigingsmiddel". Het feit doet zoo vreemd aan , dat men 
het als een later opgekomen misverstand heeft willen wegrede
neeren. Zeker ten onrechte. 

De locale kringloop en de temporaire periode waren voor het 
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bewustzijn der ouden nauw verwante begrippen. De Grieken 
noemen beide met denzelfden term 7tEQioÓOIO, "rondtrekkende 
beweging" en "periode" . De zon maakt een 7tEQioóolO,een kring
loop, gedurende een etmaal of jaar. De locale en temporaire 
beteekenissen gaan dan geheel in elkaar over en duiden dezelfde 
werkelijkheid aan. Dat geldt ook voor het Egyptische woord 
sen, dat ik zooeven aanhaalde ; het heeft dezelfde dubbele be
teekenis. Het is de bekende term voor den kring, dien de zon 
in haren dagelijksehen loop beschrijft. Maar het teeken sen, de 
lus met samengebonden einden, is ook het symbool van perio
dieke vernieuwing en duidt het onvergankelijke leven van 
natuur en menschen aan. Er is een locale en een temporaire 
kringloop; beide vormen een beweging, waarvan het einde met 
het nieuwe begin samenvalt; met beide is daarom de voor
stelling van onvergankelijk leven, door ondergang en opgang 
heen , verbonden. Of, zooals wij het later geformuleerd zullen 
zien: het kenmerk van beide is wat de ouden onder " totaliteit" 
verstonden. De locale kringloop heeft de aandacht der onder
zoekers telkens weer getrokken, de temporaire veel minder. 
Toch zijn beide even belangrijke sacrale begrippen geweest. 

De bekendste van alle sacrale perioden is die van het jaar. 
Alle antieke volken hebben daaraan de hier genoemde betee
kenis gehecht. Men zag in het jaar een in zich zelf terugloopen
de reeks van verschijnselen, een kringloop in letterlijken zin , 
want het begin en het einde van het jaar, door ) 2 maanden 
gescheiden, vertoonen precies hetzelfde beeld. De jaarkring was 
gesloten. Maar ook geopend. Want bij de wisseling van het jaar 
waren einde en begin identiek; het einde van het oude jaar kon 
even goed het begin van het nieuwe heeten, de ondergang kon 
even goed opgang genoemd worden. De kring wees dus buiten 
zich zelf uit, en bevatte in zich reeds de nieuwe periode. Dat 
was de godsdienstige beteekenis van de jaarperiode; haar ken
merk was zelfvernieuwing, verrijzende energie. Het gewone 

Egyptische woord voor het jaar was renp-i, d.i. "het zich ver
nieuwende" of "verjongende" , geschreven met het teek en van 
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een jongen stengel met een knop er aan. Op het nieuwjaarsteest 
werd de sacrale beteekenis van het jaar ritueel verwerkelijkt. 
Het werd overal in de oudheid als een feest van cosmische ver
rijzenis gevierd. 

Ook de grootere perioden, van vijf of dertig of honderd jaren 
zijn zoo opgevat. Zij waren gesloten, maar evenzeer geopende 
kringen, die vernieuwing brachten, cosmische vormen van 
" reiniging" in den antieken zin van het woord. 

In Rome is die opvatting van de periode bijzonder duidelijk 
uitgedrukt in de oudste practijken bij de v~ering van de saecu
laire periode. Het einde van een saeculum kondigde zich door 
buitengewone gebeurtenissen in de natuur en in de geschiedenis 
van het volk aan. Zoo in het jaar 249 v. Chr. Rome bevond zich 
toen in grooten nood, den ondergang nabij, tengevolge van 
tegenslagen in den eersten Punischen oorlog; ook werden on
rustbarende voorteekenen waargenomen. Men zag daarin het 
bewijs, dat een saeculum ten einde liep, en dat een nieuw voor
bereid werd. Het diepste punt van ellende was bereikt; nu moest 
de nieuwe periode, met opgang van het leven, beginnen. De 
overgang werd met nachtelijke spelen ter eere van de goden der 
onderwereld, Dis en Proserpina, gevierd 1). Zij hadden den 
ondergang gebracht, en zij moesten het leven doen opgaan. 
Want Dis Pater was, evenals Pluton en Saturnus, de god van 
dood en leven tezamen ; zijn wezen was, volgens Varro en 
Cicero, de kracht en de natuur der aarde, die alles doet onder
gaan en alles doet opgaan 2). En Proserpina werd als Perse
phone-Kore opgevat, godin van dood en verrijzenis. De spelen 

en het geheele feest waren aan deze goden van ondergang en 

opgang gewijd. Hun dubbele natuur toont aan, dat het einde 

van het oude saeculum met het begin van het nieuwe gelijk 

werd gesteld ; in den ondergang zag men den opgang besloten 

liggen. Zoo waren de saecula onderling verbonden, niet ge-

1) Varro, bij Censorinus, de die nat. 17.8 vg. 
2) Cicero, de nat. deor . 2.26 (66); Varro, de l.I. 5.66. 
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scheiden; en hun samenhangende reeks was de vorm, waarin het 
blijvend leven - ook van het volk - door ondergang en opgang 
heen zich verwerkelijkte. Ook bij het saeculaire feest werd, gelijk 
bij het lustrum, de gelofte gedaan het feest aan het einde van 
de periode te herhalen, ter eere van de goden, die de periode 
sloten en openden. 

Er werd dus bij den overgang der saecula niet, zooals men 
gewoonlijk meent 1), een magische grens getrokken, met de be
doeling dat het onheil niet op de nieuwe periode zou overslaan. 
De voorstelling was veeleer deze, dat het onheil niet onheil 
zonder meer was, maar de toestand, waaruit de scheppende 
kracht van het leven zich zou openbaren. De periode was een 
temporaire kringloop, en gelijk de locale kringloop de vorm, 
waarin blijvend leven zich verwerkelijkte 2). Door beide vormen, 

de locale en de temporaire, geschiedde de goddelijke levend
making, d.i. de reiniging van het volk. Beide waren lustra, 
goddelijke middelen tot reiniging 3). Alle reinigingsmiddelen 
waren goddelijk, en hun kracht werd door cultushandelingen 
aan de menschen medegedeeld. 

De goden van hel noodlot. De spijker. 

Een periode die ondergang en opgang omvat, is een mystieke 
werkelijkheid. Waar het einde met het nieuwe begin gelijk staat, 
is het mysterie van het absolute leven gegeven, het mysterie 
van den dood, die de voorwaarde van verrijzenis is. Niemand 
nadert dat mysterie zonder angst. De Romeinen waren over
tuigd, dat de wisseling van twee saecula een tijd van nieuwe 

1) 'vVissowa, R el. 1/. Kul/liS der Rümer (1912) p. 430; Altheim, 
Röm. Religionsgeschichte (1933) 3.47. 

2) Men sprak ook van een annl1S magnl1S, die vier saecula om
vatte, Marquardt, StaatsverwlI1/ung 3. p . 388.5. De ,wÄ'yy .. "û{a 
daarentegen was geen periode. 

3) Het merkwaardige woord quinquare, dat volgens den gram
maticus Charisius "lustra re" beteekent, is wel ook zoo te verklaren. 
De periode van vijf jaar reinigt. 
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glorie inluidde; maar zonder angst hebben zij daaraan niei; 
kunnen denken, want zij wisten dat onheil en ondergang er 
onafscheidbaar mee verbonden waren. Dis en Proserpina, de 
gevreesde goden van onderwereld en dood, beschikten over het 
begeerde heil. Dat was het angstwekkende mysterie, hetzelfde 
als waarvan in Eleusis gesproken werd. De goddelijke beschik
king, waardoor onvergankelijk leven verwerkelijkt werd, hield 
met menschelijke wenschen, die op eindig geluk gericht waren, 
geen rekening. 

Voor het godsdienstig bewustzijn der ouden was dit niet alleen 
het kenmerk van het saeculum, maar evenzeer van de andere 
perioden, waarover wij ingelicht zijn. Het bewijs daarvan is de 
merkwaardige ceremonie, waarmee zij allen ritueel gesloten 
werden: op plechtige wijze werd de spijker in den wand van 
den tempel van ]uppiter op het Capitool geslagen. Het was de 
laatste ritueele handeling op het nieuwjaars feest (13 Septem
ber) 1), bij het lustrum en op het eeuwfeest. 

Hoe belangrijk deze ritus geacht werd, blijkt uit de bepaling, 
dat alleen de hoogste magistraat hem mocht uitvoeren ; "een 
overoude wet, in archaische letters opgeteekend", schreef dat 

voor 2). Maar de beteekenis van de handeling was in den tijd 

van de schrijvers, die haar vermelden, blijkbaar totaal vergeten. 

Want niemand zal wel met hun verklaring genoegen nemen, dat 

de spijkers ingeslagen werden, opdat de volgende generaties het 

aantal perioden aan de spijkerkoppen konden tellen. Voor zulk 

werk was geen praetor maximus en geen dictator clavi figendi 

causa noodig. Bovendien werd de ceremonie niet alleen perio

diek verricht, maar ook naar aanleiding van op zich zelf staande 

gebeurtenissen, die groote onrust wekten, zooals besmettelijke 

ziekten of ongehoorde misdaden 3) . Voor de tijdrekening zouden 

1) Dat de herhaald elijke vermelding van den c1avus annali s op 
~en vergissing zou berusten (Vli ssowa) is niet aan te nemen. 

2) Liv. 7.3.5. 
3) Liv . 7.3.3. ; 8.18.12. 
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de toen ingeslagen spijkers weinig nut opleveren. De handeling 
moet een anderen zin hebben gehad. 

Zij was de laatste ritueele ceremonie op de periodieke feesten. 
Dat zij inderdaad het einde markeerde is vrijwel zeker, aange
zien de spijker, clavus, van claudere, "sluiten", voor het bewust
zijn der Romeinen een "sluiter" was. Men zou zeggen, dat het 
ritueele inslaan van den spijker daarmee ook verklaard is. Maar 
zoo eenvoudig is de zaak niet. Hoe de Romeinen over het sluiten 
van een periode dachten, hebben wij al gezien. Geen periode 
werd gesloten zonder meer, want zij was de vorm van onver
gankelijk leven, ondergang en opgang omvattend. In de periode 
openbaarde zich de gevreesde goddelijke levensorde, die boven 
menschelijke belangen uitging. De Romeinen noemden die orde 
Fatum, de Grieken Moira, Aisa, Ananke. Daaraan waren de 
menschen noodgedwongen onderworpen. En nu blijkt de spijker 
daarvan het Romeinsche symbool te zijn geweest. Hij was het 
teeken van het noodlot 1). Men heeft met den ingeslagen spijker 
de voorstelling van onverbiddelijke vaststelling verbonden, die 
ook het noodlot kenmerkte. Daarmee bedoelden de ouden niet 
wat wij natuurwet noemen, maar de goddelijke beschikking, die 
bovenrationeel en bovenethisch is. Het Fatum en de Moira 
beteekenden wel gebondenheid en zelfs dood, maar dan de 
gebondenheid en den dood als factoren in de goddelijke levens
orde 2). In de natuur en de geschiedenis openbaarde het de
monische Fatum zich in de angstige oogenblikken, wanneer het 
leven met ondergang bedreigd werd. Zulke oogenblikken deden 
zich bij de wisseling der perioden voor. Wanneer Dis en Pro ser
pina het oude saeculum in het nieuwe deden overgaan, waren 
zij de gevreesde goden van het noodlot, die tegen menschelijke 
verlangens in, den ondergang tot voorwaarde van het blijvend 
leven maakten. 

1) Mü\ler-Deecke, Die Etrnsker (1897) 2. p. 308 vg.; Wj,ssowa, 
Rel. n. KtûlllS der Römer, p. 288. 

2) Nader besp.roken in De Dienstbaarheid, Vers!. en Meded. der 
Kon. Ned. Akad . van \Vctensch., Amsterdam 1934, blz. IS vg. 
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Dat wij ons daarin niet vergissen, blijkt uit de berichten over 
de viering van het beroemde saeculaire feest in het jaar 17 v. 
Chr. Ook toen werden de nachtelijke offers op of bij het onder
aardsche altaar van Dis en Proserpina gebracht, maar nu aan 
de godinnen van het noodlot, de Moirai (of Parcen) en de 
Eileithyiai, ook aan Tellus (of Ceres, of Demeter). Dat was niet, 
zooals men gewoonlijk meent, een totale wijziging van het oude 
rituaal; dan zou het altaar van Dis en Proserpina niet de offer
plaats gebleven zijn. Het was eerder een poging om de oude 
beteekenis van het offer aan de onderwereldsche goden duidelijk 
te doen uitkomen; een vorm van het rituaal werd gekozen, die 
aan de voorstellingen van den lateren, Grieksch georienteerden 
tijd beantwoordde. Het noodlot werd nu met name genoemd; 
maar het was reeds op het oude saeculaire feest door zijn sym
bool, den ingeslagen spijker, vertegenwoordigd. En het offer 
aan Demeter en de Eileithyiai, godinnen van het leven en den 
dood der aarde 1), kan weinig hebben verschild van het offer 
aan Dis en Proserpina, die over hetzelfde absolute leven be
schikten. Het mystieke karakter van het feest is geheel bewaard 
gebleven. 

De andere perioden, het jaar en het lustrum, werden niet, 
zoo als het oude sae'culum, naar aanleiding van een bepaald 
onheil gevierd. Toch hebben ook die de idee van het noodlot 
uitgedrukt; het inslaan van den spijker bewijst het. Voor het 
godsdienstig bewustzijn der Romeinen was iedere periode op 
zich zelf een mystieke werkelijkheid, afgezien van wat zij in 
het bijzondere geval voor de menschen meebracht. Haar mysterie 
was het samengaan van einde en begin, het samengaan dat de 
menschen met angst ondergingen, maar dat eeuwig leven be
teekende. Wij hebben hier te maken met de godsdienstige 

1) Eileithyia als godin van leven en dood : Axel Persson, Arch. 
f. Rel.-Wis. 21 (1923), 294 vg.; Jahrb . Arch. Inst . 46 (1931), 
Anzeiger, coll. 384. Gelijk Hekate werd zij met het hondenoffer 
vereerd, Pluto Qu. Rom. 52. Ook godin van het noodlot, Gruppe, 
p. 880. 4. 
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opvatting van het tijdsverloop in het algemeen, de opvatting die 
in de Mithra-mysteriën duidelijk geformuleerd is. De schep
pende en vernielende Tijd, de gevreesde Zervan of Kronos, met 
Moira ten nauwste verwant, was voor de Mithra-vereerders de 
god van de eeuwigheid, waarin dood en leven identiek zijn . 
In deze demonische figuur zagen zij het mysterie van hun god 
uitgedrukt. De Romeinen hebben hun beschouwingen over het 
tijdsverloop niet mythisch of theoretisch geformuleerd. Maar 
den godsdienstigen zin van de merkwaardige Zervan-voorstel
ling hebben zij volkomen begrepen. 

Het is dan zeer verklaarbaar, waarom alleen de hoogste 
magistraat bevoegd was de ceremonie van het inslaan van den 
spijker te verrichten. Wie dat deed trad als uitvoerder van het 
gevreesde noodlot op en was de plaatsvervanger van juppiter 
zelf. Dat was ook het geval, wanneer hij de ceremonie naar 
aanleiding van een op zich zelf staande fatale gebeurtenis ver
richtte. Want ieder onheil was door het noodlot, d.i. door de 
ondoorgrondelijke goddelijke beschikking, veroorzaakt en tot 
voorwaarde van verrijzend leven gemaakt. En wanneer het on
heil aan Dis en Proserpina toegeschreven werd, laten wij dan 
niet vergeten, wat moderne schrijvers wel dikwijls vergeten, dat 
zij de goden waren van "de kracht en de natuur der aarde, die 
alles doet ondergaan, maar ook alles doet opgaan": terrenea vis 

omnis atque natura Diti patri dedicata est, quia et recidunt 

omnia in terris et oriuntur eterris. Dis (Dives, IUOVTW'J!), wiens 
bijnaam Pater zijn echt Romeinschen aard aantoont, behoort 

tot de groep van goden, die in Rome even bekend waren als in 
Griekenland, de schenkers van rijkdom, den zegen der aarde, en 
toch de gevreesde goden van ondergang. 

De kringloop van Sokaris. 

De godsdienstige idee van den kringloop en de periode 
vinden wij in den mysteriëngodsdienst terug. Maar niet alleen 

de idee, ook de uitvoering van den ritus treffen wij daar aan. 
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Bij de vlermg van de mysteriën van Sokaris in Memphis en 
op het daarmee verbonden feest van de troonsbeklimming van 
den Egyptischen koning was de kringloop zelfs de voornaamste 
ritueele handeling. Merkwaardig is het, dat de kringloop bij die 
gelegenheid niet in de eerste plaats voor de menschen, maar 
voor den god werd uitgevoerd. Zijn dood, die tegelijkertijd zijn 
overwinning op den dood was, werd door den kringloop voor
gesteld en verwezenlijkt. 

Sokaris was een mysteriëngod van het bekende antieke type. 
Hij werd met Osiris en met Ptah, den hoofdgod van Memphis, 
samen vereerd en met hen zelfs gelijkgesteld 1). De namen 
Sokaris-Osiris, Ptah-Sokaris, of Ptah-Sokaris-Osiris toon en 
aan, dat zij ondanks individueeIe verschillen van overeenkom
stige natuur waren. Allen hoorden in de aarde thuis, en van 
daar uit deden zij het cosmische en het menschelijke leven 
opgaan. 

Het feest van Sokaris was de Memphitische vorm van de 
overal in Egypte bekende Osirismysteriën. De mythe van den 
dood en de begrafenis van den god, gevolgd door zijn opstan
ding, werden dan opgevoerd. Het feest werd bij de jaarwisseling 
gevierd, dus op het oogenblik van ondergang en opgang te
zamen, en duurde verschillende dagen; op den eersten en den 

laatsten dag werd de kringloop uitgevoerd. Die handeling heeft 
blijkbaar het geheeIe feest gekenmerkt, want zij is dikwijls de 
eenige, die de teksten vermelden en de afbeeldingen voorstellen. 
De heilige boot, het symbool van den dood en de opstanding 
van iederen Egyptischen god 2), werd in plechtigen optocht rond 

1) Sokaris wisselt van ouds met Ptah: Sethe, Dram. T exte 
p. 20; zijn overeenkomst met Osiris is algemeen bekend. In welke 
verhouding deze goden in voorhistorischen tijd (of "oorspronkelijk") 
tot elkaar hebben gestaan, is voor onze kennis van den historisch en 
tijd onverschillig. 

2) Zie daarover De symboliek van de boot in den Egyptischen 
godsdienst, Vers!. en Meded. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschap
pen, Amsterdam T9T9. 
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om de woning van Sokaris getrokken. De geloovigen, met den 
koning aan het hoofd, namen aan de processie deel; "zij volgen 
den god op zijn weg", zooals het tallooze malen uitgedrukt 
wordt. Door dit volgen van den god maakten zij het goddelijk 
gebeuren tot hun eigen lot en ontvingen zij de inwijding in 
het absolute leven. Maar het mysterie van den god, niet van 
de deelnemers, stond op den voorgrond. Zijn weg in den dood 
werd in beeld gebracht en de kringloop stelde dien weg voor. 

Teksten uit lateren tijd noemen dit cultusgebruik "den kring
loop rondom het paleis (ha-t) van Sokaris", of "rondom 
mesen" 1), het heiligdom van Horus in Edfu, een met Sokaris 
nauw verwanten god 2). De oudste en meest gebruikte term is 
toch "de kringloop rondom de muren", of "rondom den witten 
muur" 3). "De muren" en "de witte muur" zijn bekende namen 
zoowel van Memphis als van haar burcht. Rond om de stad in 
haren geheelen omvang, heeft de processie zich onmogelijk 
kunnen bewegen, maar wel rond den veel kleineren burcht, die 
dan hier bedoeld kan zijn. De burcht was inderdaad van ouds 
aan den Memphitischen doodengod gewijd; Osiris lag daar, 
volgens den ouden Sjabaka-tekst, "in het paleis van den vorst 

1) Brugsch, Thes. 379. 
2) Over deze verwantschap kan geen twijfel bestaan. Sokaris 

wordt herhaaldelijk als Horusvalk afgebeeld, en omgekeerd is Horus 
van Edfu, Hr bhdtj, in talrijke mummiekisten als Sokaris, de mum
mie met valkenkap, voorgesteld. Pyr. 138 en 620 is Horus met 
Sokaris gelijkgesteld, en in het 4de en sde uur van Duat, de uren 
van Sokaris, wordt met nadruk verklaard: "Sokaris is Horus zelf", 
of "Sokaris is het leven van Horus op zijn zand", d.i. Horus in het 
doodenrijk. Het bekende, maar doorgaans verkeerd begrepen sym
bool van Horus van Edfu, ·de gevleugelde zonneschijf, kenmerkt hem 
als god van het doodenrijk, waar hij zijn vijand overwint; de vleugels 
duiden zijn onzichtbare natuur aan, Horus als "ziel", d.i. Sokaris. 
Ook de slang van Sokaris in Duat is gevleugeld . "Edfu", de stad 
van Horus, beteekent "doodkist", of zooals wij eens lezen: "de kist 
van den kistgod", d.i. Sokaris: Brugsch, Dict . Géogr. 923 

3) "Rondom den witten muur", Brugsch, Thes. Il43; Sethe, 
Dramat. Te:rte p. 32.1. 
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(ha-t itj)" begraven. Met "het paleis" is heel waarschijnlijk de 
burcht bedoeld 1), en "de vorst" is een bekende titel van Osiris. 
"De kringloop rondom het paleis van Sokaris (Osiris)", zooals 
de latere teksten . de ceremonie noemen, kan dan zeer goed een 
kringloop rondom den burcht, d.i. rondom het graf van Sokaris
Osiris zijn geweest. 

Maar daarmee is de cultushandeling nog niet verklaard. De 
processie rondom het goddelijk graf zou wel, naar analogie van 
den Romeinschen kringloop, hebben kunnen dienen, om den 
dood en de verrijzenis van den god te bewerkstelligen; maar 
het is dan niet duidelijk waarom de god zelf, door zijn symbool, 
de boot, vertegenwoordigd, de leider van de processie was. Ook 
vraagt men zich af, hoe het komt, dat dit graf in den regel, en 
in de oudere teksten altijd "de muur" of "de muren" genoemd 
wordt. De burcht mag bedoeld zijn; maar de vraag is dan, 
waarom de ,burcht reeds van het begin af als het goddelijke 
graf beschouwd werd en zelfs de eenige naam van het heilig
dom van Sokaris was. Wij moeten deze moeilijkheden eerst 
trachten op te lossen, willen wij den zin van den kringloop van 
Sokaris begrijpen. 

De muren van MemPhis. 

Laten wij met de muren beginnen. Memphis was om hare 
muren bekend, en als wij de Grieksche schrijvers mogen 
gelooven, dienden zij niet alleen om de stad tegen vijanden te 
beschermen, maar ook om het water der overstrooming te 
keeren. Algemeen neemt men aan, dat "de muur" als naam van 
stad en burcht daarmee volkomen verklaard is. De verklaring 
mag ook juist zijn, maar ik betwijfel , of zij altijd goed begrepen 
wordt. Het zal, naar ik meen, blijken, dat de schijnbaar zoo een
voudige naam heel wat meer beteekend heeft, dan de Grieksche 
berichten doen vermoeden. De zaak is voor ons belangrijk, 
omdat zij het wezen van den Memphitischen kringloop betreft. 

1) Sethe, ib. p. 40 vg. en 43. 
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In de godsdienstige teksten zijn de muren herhaaldelijk ge
noemd, maar steeds op een wijze die vreemd aandoet. Wij 
krijgen den indruk, dat zij niet alleen als topographische of 
historische merkwaardigheden van de stad beschouwd werden. 
maar dat zij voor het bewustzijn der Egyptenaren tegelijkertijd 
een ideëele werkelijkheid bezaten, geheel en al door godsdien
stige voorstellingen bepaald. Zij hebben in den cultus een uiterst 
belangrijke rol gespeeld. Er is geen Memphitische god, of "de 
muur", met of zonder determinatief van stad, maakt een be
standdeel van zijn titulatuur uit. Sokaris, Osiris, Ptah, Sebek, 
Anubis, Neit, Hathor, ook Hapi, de Nijlgod, zijn allen in een 
of andere relatie tot "den muur" gedacht. Een gewone plaats
bepaling van hun tempels kan niet bedoeld zijn; zoo belangrijk 
was de ligging der Egyptische tempels niet, dat zij steeds op
nieuw vermeld moest worden, en allerminst verwachten wij een 
plaatsbepaling, wanneer de tempels zoo lagen, dat alleen hun 
verhouding tot een en denzelfden muur te vermelden was. Ptah 
heet tallooze malen "Ptah ten zuiden van zijn muur". Over de 
oriënteering "ten zuiden" spreek ik later; hier wijs ik alleen 
op het ongewone en opvallende van de uitdrukking "zijn muur". 
Een parallel voorbeeld daarvan is, dat de berg van Anubis 
doorgaans "zijn berg" heet. In dat geval is zonder eenigen 
twijfel een berg bedoeld, die aan het wezen van Anubis beant
woordt. Dat kan een werkelijke berg zijn geweest, b.v. de berg 
van den oostelijk en en westelijken horizon van Egypte, maar 
dan alleen, omdat die berg in de Egyptische cosmographie een 
beteekenis had, die met de natuur van Anubis overeenkwam. 
Inderdaad waren bekende godsdienstige voorstellingen met den 
berg van den horizon verbonden, die het begrijpelijk maken, 
dat hij de berg van Anubis kon zijn 1.). Op dezelfde wijze zal 
de muur in den titel van Ptah wel een muur in Memphis zijn 

1) Pluto de J s. 44 noemt Anubis den god van den horizon, die het 
onderaardsche met het bovenaardsche verbindt. De Egyptische psy
chopompos hoort daar, op den berg van den horizon, thuis. Op het 
eiland Bigge is de berg van Anubis het graf van Osiris. 
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geweest; maar hij heette in dat geval de muur van Ptah of 
"zijn muur", omdat hij aan de natuur van Ptah beantwoordde. 
De zichtbare muur was dan het beeld van een mythischen of 
cosmischen muur, die in de Memphitische theologie zeker een 
belangrijke rol heeft gespeeld, maar niet met Memphis onaf
scheidbaar verbonden was. Dat wij het zoo moeten opvatten, 
wordt, naar ik meen, bevestigd door het feit, dat deze "Ptah 
ten zuiden van zijn muur" ook een tempel in Thebe had 1). Het 
is wel heel onwaarschijnlijk, dat hij daar met een bijnaam ge
noemd zou zijn, die alleen de toevallige ligging van zijn tempel 
in Memphis aangaf. Er moet een muur bedoeld zijn , die bij 
Ptah behoorde en ook voor het bewustzijn der Thebaners "zijn 
muur" was. 

Dat zal ook met den muur van de andere Memphitische goden 
het geval zijn geweest. Het heiligdom van Sebek, den kroko
dillengod, heet "de muur van Sebek", wel een merkwaardige 
naam voor een tempel. De burcht kan hier niet bedoeld zijn, 
want wij lezen, dat "de muur van Sebek" ook een voorhof 
had 2); hij was dus een werkelijke tempel. Maar wat heeft de 
muur van Memphis met een tempel te maken? De zaak wordt 
niet duidelijker, wanneer wij verder lezen, dat " in den muur van 
Sebek Ptah ten zuiden van zijn muur stralend opgaat" 3). Het 
is raadsel op raadsel. Al de verbindingen waarin de muur in 
de godsdienstige teksten voorkomt, maken op ons den indruk 
van hopelooze verwarring, wanneer wij ze met onze topogra
phische noties trachten te begrijpen. 

Godsdienstige aardrijkskunde. 

Gewone stadsmuren kunnen niet bedoeld zijn. Maar als wij 
ze mythische muren noemen, wat beteekent dat dan? Welke 
mythische of cosmographische voorstellingen hebben de ouden 

1) Urk. 4.765 .7. 
2) Pap. Harris 48.9 en 49.7. 
3) Ib . 47.1. 
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met de muren van Memphis verbonden? Ik geloof dat de reeds 
genoemde gegevens aanwijzingen bevatten, die ons helpen de 
vraag te beantwoorden. 

Ik denk daarbij vooreerst aan het feit , dat de hoofdgoden 
van Memphis goden van de aarde en de onderwereld waren. 
De stad was hun zichtbare woonplaats; maar hun werkelijke 
woning was het doodenrijk. De mythische beteekenis van de 
muren, die daaraan beantwoordt, is dan, dat zij het doodenrijk 
gekenmerkt hebben. Indien wij mogen aannemen, dat de stad 
en hare burcht - beide "de muur" geheeten - het doodenrijk 
voorstelden, wordt inderdaad veel wat raadselachtig leek, be
grijpelijk. De muur was dan werkelijk het graf of "het paleis" 
van Osiris en het verwondert ons niet meer, dat al de goden 
van Memphis, als onderwereldsche goden, in wezenlijke relatie 
tot de muren van de stad stonden. En waar het voor ons het 
meest op aan komt : de kringloop rondom de muren krijgt een 
nieuwen zin. Hij wordt het beeld van den gang rondom het 
doodenrijk heen en stelt den weg voor, dien ook de stervende 
en herlevende zonnegod volgt. Sokaris sterft en verrijst dan 
gelijk de zonnegod, en de geloovigen volgen hem op dien weg. 

Het zal , naar ik meen, blijken, dat de aanwijzing ons niet 
bedriegt. Niet alleen de Egyptenaren, maar ook andere antieke 
volken hebben het doodenrijk als een door muren omringde 
burcht opgevat. En wat meer zegt : zij hebben in vele gevallen 
ook hun steden als beelden van dit land vin eeuwig leven be
schouwd, en het zal blijken, dat Memphis een van die steden 
was. De aardsche woonplaatsen werden als afspiegelingen van 
cosmische verhoudingen beschouwd. Wij hebben hier met een 
godsdienstige aardrijkskunde te maken, die ons vreemd aan
doet, maar een van de belangrijkste trekken in het wereldbeeld 
der ouden vormde en diep gegrond was in hun godsdienstig 

geloof. Als illustratie daarvan kies ik een bekend voorbeeld , 

dat met de Memphitische voorstellingen groote overeenkomst 
vertoont : de wijze waarop deze godsdienstige aardrijkskunde op 

de Grieksche stad Thebe toegepast werd. 
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De mysteriëngodsdienst hoorde in Thebe, gelijk in Memphis, 
thuis. Demeter, Dionysos en de Kabiren, ook Harmonia met 
haren zoon Polydoros (Plu ton of Dis Pater) werden er vereerd, 
Demeter zelfs als de hoofdgodin der stad. Haar tempel stond 
op den burcht 1), de Kadmeia, die volgens Hesychius ook "het 
eiland der zaligen" heette. De burcht stelde dus de cosmische 
woonplaats voor van Demeter, het land van eeuwig leven. En 
omgekeerd was het doodenrijk een door muren omsJoten burcht. 
Bij Pindarus lezen wij , dat de door de goden beminde gestor

venen de onvergankelijkheid bereiken " in den burcht ('t"t'Q(Jl~) 

van Kronos op het eiland der zaligen" 2). 
Maar niet alleen de burcht van Thebe, ook de stad in haar 

geheel was een beeld van de andere wereld. Men wist te ver
tellen , dat Thebe aan de rivier van de onderwereld lag ; want 
Ismenos, die langs de stad stroomde, heette volgens de over
levering oorspronkelijk Ladon, d.i. Lethe, de rivier der onder
wereld 3). Ook de Thebaansche muur, even bekend als de muur 
van Troje, illustreerde voor het bewustzijn der ouden dit cos
mische karakter van de stad. Hij was niet als andere muren 
gebouwd, maar op wonderbaarlijke wijze ontstaan. Bij de stich
ting van de stad hadden de steenen zich tot een muur bijeen
gevoegd, bewogen door de harmonische klanken van de zeven
snarige lier, die toen voor den eersten keer hare tonen liet 
hooren. Het motief van de legende is aan de voorstelling van 
den wereldbouw ontleend, een overoude voorstelling, die in de 
pythagoreïsche wijsbegeerte stelselmatig geformuleerd werd. De 
Harmonia, waaraan de muur zijn ontstaan te danken had, hoor
de volgens antiek godsdienstig geloof in de onderwereld thuis ; 
zij was een mysteriegodin - daarom in Thebe vereerd - en 
werd met Kore, de gemalin van Hades, gelijk gesteld. Haar 

1) Paus. 9. 16.5. vlg. met 9.12.3. 
2) P ind. Olyrn p. 2.77 (1 25) . 
3) von Wilamowitz Moellendor ff, EuriP. H era kIes (1909) p. 

305.1: D er Ismenos heiss t eLgentlich L adon, Paus. 9. IOb ; Thebe 
ist nämlich t<a>tá(J(l.I1' "nGOr;. 
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muur, de Thebaansche muur, was de muur van het doodenrijk. 
Daarvan getuigen ook de legendarische zeven poorten van 

den Thebaanschen muur. Ik noemde reeds de zeven poorten 
van het Egyptische doodenrijk. In Babylonië was de voorstelling 
even bekend. Daar was Kutha met de zeven poorten een naam 
van het doodenrijk. En daar vinden wij een van de duidelijkste 
voorbeelden van de godsdienstige aardrijkskunde, die in een 
stad of een land de afspiegeling zag van een cosmische locali
teit: Kutha was ook de naam van de Babylonische stad, waar 
Nergal, de god van de onderwereld, als hoofdgod vereerd werd, 
gelijk Demeter in "het zevenpoortige Thebe". 

Wij treffen dus bij verschillende volken der oudheid de voor
stelling aan, dat het doodenrijk een burcht of een door muren 
omringde plaats is, en omgekeerd: dat de burcht en de stad hier 
op aarde heelden van de andere wereld zijn. De muren vormden 
de scheiding tusschen beide werelden, en de poorten waren de 
plaatsen van overgang en daarom symbolen van verrijzenis, de 
beteekenis die de poort in alle antieke godsdiensten heeft gehad. 
De Grieksche steden, die Pylos heetten, waren naar deze "poor
ten van de hel" genoemd. Het zevental poorten deed de sym
boliek, zoo als wij later zullen zien, nog duidelijker uitkomen. 

Ook de naam "Thebe" heeft blijkbaar de cosmische beteekenis 
van de stad aangeduid. In ieder geval hebben de ouden den 
naam zoo opgevat, en daar komt het in dezen samenhang alleen 

op aan. Volgens hen beteekent "Thebe" Xt{JÓJ1;WV, "de kist" 1). 

Welke kist dan bedoeld is, kan niet twijfelachtig zijn. Want de 
kist, of "de mystieke kist", was het voornaamste attribuut van 
Demeter, de godin van Thebe; haar kist stelde haar rijk, de 
onderwereld voor. Uit dezelfde kist van Dionysos kronkelt een 

slang naar boven, de slang der aarde, die ook meermalen rond

om de kist van Demeter afgebeeld is. Thebe was "de kiststad", 

omdat zij de werkelijke woning van Demeter, namelijk het 

1) Hesychios s.v. "Thebe". Vgl. Hebr. thebah en Egyptisch ze bet, 
"kist, doodkist". 
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doodenrijk voorstelde. In Egypte was "de mystieke kist (afz 
scheta) een naam van de doodkist van Osiris; zij heette ook "de 
kist van de twee deel en van Egypte", d.w.z. van Egypte als land 
van dood en leven tezamen. Op den laatsten dag van de 
Osirismysteriën werd zij, volgens den Dendera-tekst, neergezet 
in een onderaardsche ruimte, "die zeven poorten heeft gelijk 
Duat (het doodenrijk)" ; van daaruit verrees de god. Het mysterie 
van beide kisten, de Grieksche en de Egyptische, was het mys
terie van het doodenrijk. Maar ook het mysterie van het zeven
poortige Thebe en van het dubbele land van Egypte 1). 

Steden en landen waren heilig, omdat zij als afspiegelingen 
van cosmische verhoudingen onvergankelijk waren, gelijk de 
wereldorde onvergankelijk is; zij bezaten de zich vernieuwende 
kracht, die zich in het heelal, of in bepaalde deelen van het 
heelal openbaart. En wanneer de menschelijke woonplaatsen het 
doodenrijk voorstelden, dan is de godsdienstige beteekenis 
daarvan duidelijk: de inwoners van zulke steden en landen 
hadden deel aan het verrijzend leven, dat in het doodenrijk 
thuishoorde. Zij waren, reeds door het feit van hun inwoning, 
in het mysterie ingewijd. Althans waar mysteriegoden vereerd 
werden, was dat de van zelf sprekende vorm van hun mythische 
aardrijkskunde. 

Memphis een beeld van het doodenrijk. 

Van een historische relatie tusschen Memphis en Thebe is 
niets bekend. Toch vertoonen de godsdienstige voorstellingen in 
beide steden een merkwaardige overeenkomst, die dan alleen te 
verklaren is uit zekere gemeenschappelijke godsdienstige oriën
teering, waarvan de uitingen niet alleen in Egypte en Grieken
land, maar bij al de oude volken rondom de Middellandsche 
zee te bespeuren zijn. Dat Osiris-Sokaris aan de Thebaansche 

1) De Egyptische "kiststad" was, zooals ik reeds noemde, E dfu . 
"de kist van den kistgod." , de stad van d en met Sokaris gelijk ge· 
stelden H orus, den zegevi erenden zonnegod in het doodenrijk. 
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Demeter beantwoordt zegt nog niet veel. De overeenkomst 
betreft ook bijzonderheden van cultus en leer, die tezamen een 
achtergrond vormen van voorstellingen, die voor het goed be
grijpen van den godsdienst in beide steden belangrijk is. 

In beide steden werden "de Kabiren" als mysteriegoden 
vereerd. Herodotus noemt de Egyptische Kabiren de kinderen 
van Ptah en beschrijft hen als kunstvaardige dwergen. Blijkbaar 
bedoelt hij "de zeven wijze bouwmeesters" of de met hen ver
wante acht oergoden, de zonen en de helpers van Ptah bij de 
~chepping. De tempel van de Memphitische Kabiren was alleen 
voor ingewijden toegankelijk, wat ook van hun heiligdom in 
Thebe bericht wordt 1). 

Een ander punt van overeenkomst betreft het eiland der 
zaligen. Onmiddellijk vóór Memphis lag "het heilige eiland" 
van Osiris met zijn graf 2). Bij al het verschil met het Thebaan· 
sche eiland der zaligen was de mythische beteekenis van hel 
eiland in beide gevallen dezelfde. De zee werd algemeen in de 
oudheid als het zichtbare beeld van het doodenrijk opgevat, en 
het mythische eiland was de plek, waar het leven zich uit dit 
doodenrijk gered had. Het eiland van Osiris werd daarom met 
den oerheuvel gelijk gesteld, het eerste stuk land dat als een 
eiland uit het chaoswater opdook, en waar het leven der wereld 
in den beginne verrees 3). Daar lag Osiris begraven, maar zijn 
graf was de plaats van het verrijzend leven en beantwoordde 
inderdaad aan het Grieksche eiland der zaligen ~ ) . Het is te 

begrijpen, dat ook het beeld van die plaats in Memphis en in 
Thebe voor niet ingewijden ontoegankelijk (ä{JCHOÇ;) was 5). 
Daar voltrok zich het goddelijk mysterie. 

1) Herod. 3.37 ; Paus. 9.25.9 vg. 
2) Junker, Götterdekret 70 vg. 
3) Junker, i b. 9. 
4) Ook aan ,het Ogy,g ische eiland, waar "de goddelijke Kalypso" 

over onsterfelijk,heid beschikte. 
5) Eurip. Bakchlli JO; Paus. 9.12.3 ; Junker, Götterdekret, p. V 

vgg. en 22 vgg. 
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Dezelfde bete eken is werd aan de geheele stad Memphis 
gegeven. Zij lag op een eiland in den Nijl, door dijken en muren 
beschermd; zoo stellen althans de Grieksche berichtgevers het 
voor 1). Waar het voor ons op aan komt is, dat de Egyptenaren 
de stad werkelijk als een beeld van het cosmische eiland hebben 
opgevat, waar het leven uit het chaoswater verrees; zij noemen 
Memphis, evenals het eiland van Osiris, den oerheuvel 2) en 
zelfs "het eiland der rechtvaardigen", een naam die ook aan 
Abydos, de heilige stad van Osiris, gegeven werd 3). De term 
beantwoordt geheel aan het Grieksche "eiland der zaligen". 
Memphis en het Grieksche Thebe waren beelden van de cos
mische woonplaats van hun goden, beelden van het goddelijk 
doodenrijk. 

Dat blijkt ook uit d~ namen van Memphis, die even kenmer

kend zijn als "Thebe" en "Kutha". Haar gewone naam is Hat
ka-Ptah, "het paleis van den ka (den levensgeest) van Ptah". 

"Het paleis van ka" is een bekende omschrijving van een graf. 
Memphis was dus het graf van Ptah. Maar de naam zegt ons 
meer. Ka is namelijk de levensenergie, die in de levensmiddelen, 

de voortbrengselen der aarde, aanwezig is, en de aardgod Ptah 

is de god van de levensmiddelen, "de heer van den graanmijt" 4). 
Wanneer Memphis "het paleis van den ka (d.i. het graf) van 
Ptah" heet, dan is dus het graf bedoeld, waaruit de levens

energie der aarde opgaat, het doodenrijk dat leven voortbrengt. 
De stad staat gelijk met het graf-eiland van Osiris. Ook de 
burcht van Memphis was het graf of "het paleis" van den ver
rijzenden god. De overeenkomst met de Grieksche opvatting van 
Thebe en haren burcht, het eiland der zaligen, is onmiskenbaar. 

1) Herod. 2.99; Diod. 1.50; Strabo 17.1.32 (807 vg.). 
2) Se1Jhe, Amon und die acht Urgötter, p. 1I7. 
3) W örterbuch 2.21. 

4) Sjabaka-tekst Sethe p. 70; "de brooden van Ptah", Doodenb. 
103, vgl. 82. De ka van menschen komt taJlooze malen voor; maar 
Ptah is waarschijnlijk de eenige god, wiens ka vermeld wordt. 
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Stad en burcht hebben, ieder op zich zelf, het doodenrijk als 
land van goddelijk leven voorgesteld. 

De naam "Memphis" w~s in de oudheid minder gebruikt dan 
Hat-ka-Ptah, maar drukt dezelfde idee uit. Plutarchus vertelt, 
dat Memphis volgens sommigen "de haven der goeden" of "der 

gelukzaligheid", öQ/10ç áÎ'afJ.<"w beteekent, terwijl anderen van 
meening zijn dat daarmee eigenlijk (lfficm;) het graf van Osiris, 

'tácpor; 'OaiC!l6or;, bedoeld is 1). Het getuigt van de betrouw
baarheid van Plutarchus, dat beide verklaringen juist zijn. 
Memphis, in 't Egyptisch men-nefer, beteekent "de goede rust
plaats" of "de goede haven", en juist in den zin van het graf 2). 
Memphis was ook de naam van de grafpyramide van Pepi I 
vlak bij de stad, en terecht meende Erman, dat de stad naar 
deze pyramide genoemd is. Toch bestond de stad lang voor de 
pyramide onder den naam "de muur" of "de witte muur". Zoo 
bleef zij ook later heeten; alleen kwam de pyramidenaam, met 
of zonder de pyramide als determinatief, er naast in gebruik en 
bleef, tot het einde der Egyptische geschiedenis toe, met de stad 
verbonden. Op deze wijze is geen andere pyramidenaam in de 
geschiedenis over gegaan. Blijkbaar paste de naam Memphis 
even goed bij de stad als bij de pyramide. Beide waren "de 
goede haven" of "het goede graf" van Ptah-Sokaris-Osiris, het 
graf waaruit goddelijk leven opging. 

Dat was ook, naar ik meen, de sacrale beteekenis van den 
oudsten naam van de stad en den burcht: "de muur". Ook voor 
de Egyptenaren was het doodenrijk een burcht of een vesting, 
door muren van het land der levenden gescheiden. Een metalen 
muur, d.i. een muur van cosmisch maaksel, omsloot het paradijs 
der afgestorvenen, het Jaru-veld 3), en de zeven (of 14 of 21) 
poorten van het land van Osiris onderstellen, dat ook zijn 
doodenrijk door een muur omgeven was 4). Daarom is ook het 

1) PI ut., de Is. 20. 

2) Mn is "rusten", tl'l1lj is "landen". ook in den zin van "sterven". 
3) Doodenb. \09-7 en 149-7-
4) Het \V oord sebecht, " poort" en bepaaldelijk poort van het 
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graf, dat de zichtbare woning van den overledene was, her
haaldelijk als een burcht of als een door muren omringd paleis 
(ha-t) afgebeeld 1). In het Oude Rijk werd het ook zoo gebouwd; 
de graven van het Negada-type hebben den vorm van vestingen 
met talrijke poorten; bij de trappyramide, het graf van koning 
Djeser, ligt de muur, gescheiden van het gebouw, rondom het 
terrein heen. Deze graven zijn geen beelden van paleizen van 
hooggeplaatste ambtenaren, wat men wel gemeend heeft; de 
vele poorten, ook op sarcophagen en op de muren van heilige 
gebouwen geteekend, zijn eerder met de vele poorten van het 
land van Osiris te vergelijken. De graven waren burchten, omdat 
het doodenrijk een burcht was, en de natuur van den burcht 
blijkt uit de bijzondere zorg aan de poortsymboliek besteed. De 
poorten waren er om geopend, niet om gesloten te worden: 
" ingaan en uitgaan" was een van de vele . Egyptische termen 
voor onvergankelijk leven. 

Het heeft dan niets opvallends dat het burcht-motief soms 
ook in de schrijfwijze van "het paleis van den ka", d.i. het graf, 
terugkeert, wat althans in het Oude Rijk voorkomt 2). Alleen 
zou ik willen noemen, dat ook "het paleis van den ka van Ptah", 
dus het graf van Ptah en de naam van Memphis, als een vesting 
geschreven kon worden 3). Het graf van den aardgod was 
natuurlijk het doodenrijk zelf. Maar ook Memphis was bedoeld. 
De muur van dit Memphis-graf was dus een ideëele en een 
werkelijke muur tegelijk, precies als in Thebe en in Kutha. Wij 
hebben hier met heilige muren te maken, in de cosmische orde 

opgenomen. Of zooals men in Thebe zeide : de muur was het 
werk van Harmonia, die dood en leven doet samengaan. 

doodenrijk. heeft in de oudste schrijfwijzen ook den muur als deter
minatief, W örterbuch 4.92. J n Pyr. 852, "Gij hebt de muren van de 
groote woning doorkrui.st", kan alleen ,het doodenrijk bedoeld zijn. 

1) B. v. Doodenboek 152, vignet in Pap. Busca. 
2) Morgan, R echerches Il, p. 236 en 24 1; Egypt Explor. F und, 

Arel!. Report 1909-1910, p. 2. 

3) Pap. Ani, uitgave van Budge, pI. 3 I. 
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De kringloop rond het doodenrijk. 

Daarmee krijgt de kringloop van Sokaris rondom de Memphi
tische muren de beteekenis, die ik reeds aanduidde. Memphis 
was evenzeer "het paleis van den ka van Sokaris" (het moderne 
Sakkara) als van Ptah 1). Sokaris maakt den ommegang rond 
de muren van zijn graf, d.i . rond het doodenrijk, gelijk de 
zonnegod iederen nacht door zijn kringloop het mysterie van 
zijn dood verwerkelijkt. 

De voorstelling dat Sokaris in zijn dood den weg van Re, 
den zonnegod, volgt, komt inderdaad in teksten uit alle tijd
vakken der Egyptische geschiedenis tot uitdrukking. Een van 

de oudste uitspraken daaromtrent ontleen ik aan den Sabaka
tekst, waar wij lezen, dat de gestorven Osiris, die in het paleis 
van Sokaris begraven is 2) , "de geheimzinnige poorten der 
onderwereld binnen gaat, in het gevolg van hem die in ach et 
(den "horizon") straalt (d.i . Re) , op de wegen van den zonnegod 
in de groote woning" 3). En 2000 jaar later vinden wij als bij
schrift bij een afbeelding van den ritueel en kringloop van 
Sokaris : "het volgen van Re-Sokaris" 4). Wij mogen daaruit niet 
afleiden, dat Osiris en Sokaris "zonnegoden" waren. Maar wel 
blijkt uit zulke uitspraken, dat de weg van den zonnegod door 
het doodenrijk ook de weg van Osiris en Sokaris was; en die 
werd gevolgd, wanneer het mysterie van den dood door den 
ritueelen kringloop voorgesteld en verwerkelijkt werd. 

Maar van Osiris en Sokaris hooren wij niet, dat zij gelijk de 
zonnegod in den oostelijken horizon verrijzen. Zij blijven in het 

1) Brugseh, Diet. Céogr. 7Sl). 
2) Se~he, Dm'ma.t. Texte. p. 37. 
:I) Sethe, ib. p. 73 . s-l is "zetel, troon, woning". Ovcr den troon 

als woning van een god, zie De ark van Jahwe, Ver~la,g en Meded. 
der Kon. Ned. Ak. van Wetensohappen, Amsterdam 1933. Hier zijn in 
ieder geval de wegen van Re door het doodenrijk bedoeld. 

4) Der el-Medina tempel, in kame r D bij Baedeker, Agypten 
(1926), p. 329. Naar eigen aanteekcning tcr plaatse. Vgl. Doodenb. 
100.2 vg; 168 B. 53 . 
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doodenrijk, waar zij den dood tot absoluut leven maken. Hun 
mysterie is, dat het Westen "het land des levens" is , zooals het 
tallooze malen uitgedrukt wordt. Maar men vertelde ook, dat 
Osiris in den dood zijn zoon Horus verwekt en in hem verrijst. 
Met dezen Horus werd doorgaans de voorstelling van den ver
rijzenden zonnegod verbonden. De jonge Horus gaat in den 
oostelijken horizon op en beklimt daar den troon van zijn ge
storven vader. Dat was het goddelijke prototype van de troons
beklimming van iederen Egyptischen koning. En nu is te 
vermelden, dat ook deze verrijzenis van Osiris in zijn zoon door 
den kringloop ritueel voorgesteld werd. 

Ik zeide reeds, dat de kringloop van Sokaris , op den eersten 
en den laatsten dag van zijn feest , d.i. op 26 en 30 Choiak, 
plaats had. De dag na 30 Choiak was 1 Tybi, de dag van het 
nieuwe jaar en van de troonsbeklimming van iederen Egypti
schen koning, die dan als Horus in den oostelijken horizon 
verscheen. Op dien dag werd nu de kringloop voor de derde 
maal herhaald ; het was de oudste en de voornaamste ritueele 
handeling bij de troonsbeklimming. Het spreekt van zelf en 
wordt algemeen erkend, dat de ritus bij deze gelegenheid niet 
wezenlijk verschild kan hebben van dien op de voorafgaande 
dagen. De beteekenis was inderdaad dezelfde ; door den ritu
eelen kringloop werd de weg rondom het doodenrijk beschreven. 
Alleen viel bij de troonsbeklimming de nadruk op de verrijzenis 
aan het einde van dezen weg, waar de jonge Horus in den 
oostelijken horizon den dood overwon en in de gedaante van 
den Egyptischen koning de heerschappij over de wereld aan
vaardde. Maar het feest van de troonsbeklimming was met de 
Osiris-Sokaris-mysteriën onafscheidbaar verbonden. De Horus
koning was de verrijzende Osiris. 

Het komt mij voor dat de beteekenis van den kringloop van 

Sokaris in dezen samenhang volkomen duidelijk wordt. De 

geloovigen volgden den god op zijn weg rond de muren, d.i . op 

den weg van den zonnegod rondom het doodenrijk. Daar in de 

onderwereld, in het paleis van zijn ka, behaalde Sokaris dezelfde 
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overwinning op de vergankelijkheid als de zonnegod In het 
Oosten. 

De grensmuur tusschen "de twee landen" . 

Een punt blijft onzeker: de ligging van den heiligen muur in 
Memphis. Ging de kringloop werkelijk rondom den burcht, en 
was die bedoeld in namen als "Ptah ten zuiden van zijn muur"? 
Het is mogelijk. Toch zijn er gegevens - ik zal ze straks noemen 
- die eerder aan een rechtlijnigen grensmuur dan aan een 
ringmuur doen denken, waarschijnlijk een muur die alleen ten 
dienste van den cultus ergens in de stad was opgetrokken en 
als de heilige muur bij uitnemendheid beschouwd werd. Hoofd
zaak is, naar het schijnt, dat hij een sacrale grens heeft voor
gesteld, de grens tusschen deze en de andere wereld. Hij heette 
"de muur" zonder meer, omdat hij in den cultus al de Memphi
tische muren vertegenwoordigde; ook die waren in den hier 
genoemden mythischen zin grensmuren. 

Maar het gaat hier niet alleen om mythische voorstellingen. 
Memphis was in gewoon geographischen zin een grensstad ; zij 
lag op de grens tusschen "de twee landen", Zuid- en Noord
Egypte. Aan deze ligging van de stad hebben de Egyptenaren 
altijd een bijzondere beteekenis gehecht. Men vertelde, dat "de 
vereeniging der twee landen" daar tot stand was gekomen, toen 
de strijdende goden, Horus en Seth, zich met elkaar verzoenden 
en de overeenkomst sloten, waarbij Seth de heerschappij over 
het Zuiden, Horus over het Noorden kreeg. Van dat oogenblik 

af hield de strijd op. De grens bleef bestaan, maar de vijandige 

machten gingen samenwerken, en het heil van Egypte was 

daarmee verzekerd. In den regel ziet men in dit verhaal de 

mythische formuleering van onderstelde historische gebeurte

nissen bij de stichting van het rijk; met welk recht kunnen wij 

hier in het midden laten. Zeker is, dat de mythe van den strijd 

en de verzoening der twee goden voor het bewustzijn der Egyp
tenaren een zelfstandige beteekenis had, onafhankelijk van her-
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inneringen aan wat wij historische gebeurtenissen noemen. Voor 
hen was "de vereeniging der twee landen" geen menschen
werk, maar de goddelijke daad, waaraan Egypte zijn blijvend 
leven te danken had. En alleen dat geloof interesseert ons hier. 

De vereeniging geschiedde op de grens in Memphis en werd 
daar in den cultus periodiek verwerkelijkt. Wat de grens in den 
cultus van talrijke volken beteekent, heeft Van Gennep in zijn 
bekende werk "Les rites de passage" met een overvloed van 
gegevens toegelicht. Grenzen, zoowel topographische als ideëele 
grenzen, zijn heilig, omdat zij gebieden (of toestanden), die in 
sacraal opzicht verschillend zijn, scheiden en verbinden ; de 
symboliek van de grens is dezelfde als die van de poort. De 
twee landen van Egypte waren zulke sacraal verschillende 
gebieden. Ik heb vroeger betoogd en zal er niet op terug komen, 
dat het Zuiden en het Noorden, de landen van de tegenstan
ders Seth en Horus, volgens Egyptisch geloof afspiegelingen 
waren van de andere en deze wereld, de werelden van dood en 
van leven 1). Op de scheidende en verbindende grens tusschen 
beide zijn de tegenstrijdige machten gaan samenwerken. Maar 
de samenwerking van dood en leven is verrijzenis . Op de grens 
van Memphis is het leven van Egypte verrezen en verrijst het 
steeds opnieuw. Het is een nieuw voorbeeld van godsdienstige 
aardrijkskunde, nu betreffende de heiligheid en het absolute 

leven van het Egyptische land. Inderdaad heet Memphis met 

een ouden naam "het leven der twee landen" 2) . Duidelijker 

kan de beteekenis van de grens tusschen beide landen niet uit

gedrukt worden; men moet den godsdienstigen inhoud der 
Egyptische termen opzettelijk buiten beschouwing laten om zich 

hier te vergissen. Van dezelfde opvatting getuigt een andere en 

even oude naam van Memphis: "de weegschaal der twee 
landen". De weegschaal was in Egypte, gelijk in Griekenland, 

1) Soms ook van d e aarde en den ,hemel, wat alleen een andere 
toepassing van de ten grond liggende voorstelling is. 

2) Sethe, Dramat. Texte, p. 72. 
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het symbool van evenwicht en gerechtigheid, niet in mensche
lijken maar in goddelijken zin; zij was het symbool van de 
cosmische orde, die met onvergankelijk leven gelijk staat. Vooral 
wanneer zij "de weegschaal der twee landen" genoemd wordt, 
een uitdrukking die in vele verbindingen voorkomt, valt de 
nadruk op het cosmische karakter van het symbool. De heer 
van deze weegschaal was Ptah, de god van "het leven der twee 
landen". Van hem lezen wij, dat "zijn woord is de weegschaal 
der twee landen ; niets overtreedt (of stoort) wat door hem 
geschapen is" 1) . D.w.z.: het woord van den schepper is de 
levensorde der wereld, die zich onder alle omstandigheden 
handhaaft, want zelfs de typische tegenstellingen dood en leven, 
zijn er in opgenomen. Met dezelfde beteekenis heet hij "de heer 
van Ma-a-t", d.i. van de goddelijke rechtspraak, het noodlot, dat 
zich in het leven der wereld openbaart 2) . Ma-a-t is een aard 
godin, gelijk de Grieksche Themis 3), en als dienaresse van den 
aardgod Ptah vertegenwoordigt zij het leven der twee landen 
of der twee werelden en wordt daarom dikwijl s als een dubbele 
godin voorgesteld. 

Dat zijn enkele van de vele gegevens, die het karakter van 
de geographische en de mythische grens in Memphis illustreeren. 
Daar verrijst het leven van Egypte en die verrijzenis was het 
mysterie van de Memphitische goden. De "muurstad" Memphis 
was het beeld van het doodenrijk; hare muren markeerden de 

grens, waar het mysterie zich voltrok . Dat verklaart tenvolle, 

waarom al de goden van Memphis in wezenlijke verhouding tot 

de muren of den muur stonden. De muur had wel hun tempel , 

het beeld van hun werkelijke woonplaats, kunnen heeten. Inder

daad was "de muur", zooals wij zagen, de naam van den 

tempel van Sebek, ook van het paleis van Sokaris-Osiris. Vóór 

alles was hij de muur van Ptah, "zijn muur". Ook in de poort 

1) Der Berlin er Ptult-Hymn. u.s, Z. 64 (1929), p. 40, r . 5 vg. 

2) Met menschelijke rechtspraak heeft Ptáh niets te maken. 
3) Themis dezelfde als Gaia: Ai seh. Promo 209 vg. 
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van den tempel van Ptah werden beide landen vereenigd 1): 
poort, muur en grens waren de sacrale plaatsen van overgang. 
Dat wil hier zeggen: de plaatsen van verrijzenis. 

Wij begrijpen nu ook, waarom Ptah ten zuiden van zijn muur 
woonde. Het zuidelijke land was het land van Seth, de aarde 
en het doodenrijk; en Ptah, de god der aarde, hoorde daar thuis. 
Dat geldt ook voor Sokaris en Hathor, die eveneens ten zuiden 
van den muur woonden ; beiden waren goden van het dooden
rijk. Alleen Neit huist ten noorden van den muur. Hoe men 
over haar natuur in Memphis dacht is weinig bekend. Zij werd 
vooral in Sais in de Delta vereerd ; maar dat verklaart nog niet 
waarom "ten noorden van den muur" haar titel in Memphis 
was. Men moet daarbij aan het Noorden als het land van het 
verrezen leven hebben gedacht. Daarvan getuigt inderdaad het 
attribuut van Neit, de roode kroon van het Noorden, waarvan 
gezegd wordt, dat hij "lichtend opgaat (weben)" 2) , een uitdruk
king, waarmee de voorstelling van zonsopgang onafscheidelijk 
verbonden was. Dan hoorde Neit niet alleen in gewoon topo
graphischen maar ook in godsdienstigen zin , d.i. volgens de 
godsdienstige aardrijkskunde, ten noorden van den Memphiti
schen grensmuur thuis. 

Ook de benaming "de witte muur" krijgt in dezen samen

hang een duidelijken zin. Wit was de kleur van Zuid-Egypte, 

rood (of 'groen) van Noord-Egypte, en terecht meende Sethe, 

dat de muur van Memphis de witte heette, omdat hij tot Zuid
Egypte behoorde 3). Sethe bracht dat weer in verband met de 

onderstelde gebeurtenissen bij de stichting van het rijk; ik 

geloof dat wij beter doen met de opvatting van de Egyptenaren 

daaromtrent te raadplegen. En dan blijkt, dat de witte kleur 

voor hen ook de kleur van de aarde en het doodenrijk was. 

Osiris draagt den witten kroon met de twee veeren, - de 

1) Seth e, Dramat. T ej,· te. p. 35. 
2) Doodenboek. 114. 2 . 

3) UntersHchungen 3 (1 905) p. 126 vg g. 
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veeren om zijn zielenaard aan te duiden -, ofschoon hij nooit 
de god van het zuiden in gewoon topographischen zin genoemd 
wordt. Maar hij was de god van de aarde en van het dooden
rijk . En wanneer Geb, die overal in Egypte als de typische aard

god beschouwd werd, keer op keer "de heer van het witte 
heiligdom" heet, is de beteekenis daarvan ondubbelzinnig. Want 
in dezen titel wordt "het witte heiligdom" herhaaldelijk met 
het beeld geschreven, dat op talrijke sarcophagen uit het Middel
Rijk in het groot geteekend is: de grafdeur waarboven (of 
waaraan) de symbolische oogen aangebracht zijn 1). "Het witte 
heiligdom" van den aardgod was dus het graf of het doodenrijk . 
Men heeft, begrijpelijker wijze, wit als het kenmerk van dood 
opgevat, rood (of groen) als het kenmerk van leven; daarom 
waren zij de kleuren van de twee landen of werelden. Zoo 
mogen wij in "den witten muur" van Memphis een nieuw bewijs 
zien, dat de muur van het doodenrijk bedoeld is. 

Rondom dezen grensmuur geschiedde de kringloop op het 
doodenfeest van Sokaris en onmiddellijk daarna op het feest 
van de verrijzenis bij de troonsbeklimming van den koning. De 
weg van de zon rondom het doodenrijk werd beschreven, en op 
dien weg voltrok zich het mysterie van Sokaris. De geloovigen 
volgden hun god in den dood, die met absoluut leven gelijk
stond. 

Romeinsche en Crie/uche parallellen. 

Wat de ligging van dezen muur in Memphis betreft moeten 
wij wel aannemen, dat hij als grensmuur tusschen Zuid en 
Noord in de richting Oost-West gebouwd was. Wij krijgen dan 
het beeld van den middenmuur, de spina, in den Romeinschen 

1) Kees, Opfert(/1Iz, p. 18, vg. Bij Klebs, R eliefs des Mittleren 
Reiches, p. 68. zijn de oogen aan (niet boven) de grafdeur geteekend. 
D eze ,grafdeur met de oogen :heet "de poort der twee landen (werel
den)", Lcpsius, Dellkm., Tex t 1. p. 100. Zoo heette ook de poort van 
den 'tempel van P tah in Memphis. D e poort was, evenals de grens, 
de sacrale plaats van overgang, de plaats va,n verrijzenis. 
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en Griekschen hippodroom, waar rond om heen de wedren ge

houden werd. Deze wedren was inderdaad een lust ratio, en hij 

werd volgens Romeinsche overlevering naar het voorbeeld van 

den loop van de zon uitgevoerd 1) . Toch ging de wedren in de 

richting van rechts naar links (men draaide links om de eind

palen), dus tegen de zon in. Maar het was de richting van de 

zon 's nachts, wanneer zij zich van West naar Oost beweegt. 

En juist de nachtelijke loop van de zon was het voorbeeld dat 

in dit geval bij den ritueelen kringloop gevolgd werd. Het 
doel was het mysterie van de overwinning op den dood te vol

brengen en dat mysterie werd in het doodenrijk tot werkelijk

heid. Ook bij den kringloop van Sokaris wordt alleen het volgen 

van den zonnegod op zijn nachtelijken weg genoemd, den weg 

door of om het doodenrijk. Daarmee is ook het feit verklaard , 

waar Caland de aandacht op gevestigd heeft, namelijk dat de 

kringloop in den Indischen doodencultus van rechts naar links 

werd uitgevoerd , dus tegen de zon in , maar in omgekeerde rich

ting bij de godenvereering. De eenvoudige verklaring is met het 

mystieke karakter van den funarairen cultus gegeven. 
Ook de Grieksche en Romeinsche wedrennen zijn van ouds 

funeraire gebruiken geweest; de gegevens daaromtrent zijn 

bekend en ik behoef ze niet te herhalen. Alleen zou ik aan den 
nauwen samenhang tusschen den funerairen cultus en de ver

eering van de onderwereldsche goden, die het leven doen ver

rijzen, willen herinneren. In den Circus Maximus in Rome werd 

de wedren rondom het ondergrondsche altaar van Consus ge

houden. Consus en Ops waren goden van hetzelfde type als Dis 

en Proserpina, aardgoden van dood en van leven. De wedren 

in den circus rondom den middenmuur, waar het altaar van 

Consus verborgen lag, vertoont onmiskenbare overeenkomst met 

den Memphitischen kringloop rondom den heiligen muur, die 

met het paleis of het graf van Sokaris verbonden was en er 

zelfs mee ·gelijk werd gesteld. De godsdienstige beteekenis van 

1) Wissowa, Rel. und Kultus der Römer, p. 315 vg. 
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den ritus was in beide gevallen dezelfde: het verrijzend leven 
van den god van de onderwereld te bewerkstelligen. In den 
Grieksehen cultus werd op die wijze het blijvend leven van den 
in den circus begraven heros verzekerd. 

DE TOTALITEIT. 

De locale en temporaire kringloop heeft de idee van onver
gankelijkheid uitgedrukt. En wij zagen reeds, dat de onvergan
kelijkheid voor het godsdienstig bewustzijn der ouden niet een 
gelijkmatig, eentonig voortbestaan beteekende ; zij omvatte 
ondergang en .opgang en haar wezen was zelfvernieuwing, ver
rijzend leven. Deze mystieke werkelijkheid werd door mythen 
en ritueele handelingen uitgedrukt en door het symbool van den 
ring aanschouwelijk gemaakt. Maar ook een andere formulee
ring van het samengaan der tegenstellingen treffen wij aan , een 
formuleering die in het godsdienstig denken der ouden een 
belangrijker rol gespeeld heeft dan algemeen erkend wordt: het 
begrip totaliteit, soms alleen door bepaalde cijfers aangeduid. 
soms ook uitvoerig omschreven. 

Wij treffen dat begrip aan in de meeste ons bekende antieke 
godsdiensten. De Babylonisch-Assyrische gegevens zijn bijzonder 
talrijk en voor een groot deel ook heel duidelijk. Ik zou eerst 
daarbij willen stilstaan. 

De Babylonische "Zevengoden" en de "Groole goden" . 

Het gewone woord voor totaliteit is in de Babylonische teksten 
kissatu. Het wordt op verschillende wijzen geschreven; het 
bekendste ideogram is de groep van zeven spijkers, die ook het 
telwoord zeven, siba of sibi, aanduiden. Verder komt in dezen 
godsdienst een groep van zeven goden, Sibi of Sibitti voor, ook 
met de zeven spijkers geschreven. Nog in andere verbindingen 
treft men het getal zeven aan, waar het blijkbaar niet hoofd
zakelijk om het aantal numerieke eenheden gaat; de gevallen 
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zijn van dien aard , dat men het zevental terecht het voornaamste 
"heilige getal" der Babyloniërs noemt. 

Over den oorsprong va~ dit gebruik van zeven is men het niet 
eens kunnen worden. De traditioneele verklaring, die ook in 
de latere oudheid gegeven werd, dat het zevental zijn bijzondere 

beteekenis aan het aantal van zeven "planeten" te danken heeft, 
wordt tegenwoordig door de meesten afgekeurd, evenwel op 
gronden, die naar het mij voorkomt niet veel beteekenen. Als 
een werkelijk bezwaar zou men kunnen aanvoeren, dat op vele 
opgerichte steen en, koningsteles, grenssteenen enz., en op tal
rijke cylinders de zeven kleine ringen , die daar zonder eenigen 
twijfel de Zevengoden voorstellen, dikwijls naast de beelden 
van de zon, de maan en de planeet Venus geteekend zijn, dus 
naast drie hemellichamen, die tot de planeten gerekend werden. 
en die door de kleine zeven ringen voorgesteld zouden zijn . 
Deze dubbele afbeelding is zeker opvallend, maar geen afdoend 
bewijs tegen de traditioneele verklaring, omdat de Zevengoden, 
in den tijd, toen deze voorwerpen vervaardigd werden, niet als 
zeven individueele goden, maar alleen als een groep werden 
opgevat. Wat ten gunste van de overlevering spreekt, is het 
belangrijke feit , dat de zeven goden, zooals wij straks zullen 
zien, werkzaam waren bij het wereldbestuur en de handhaving 
van de cosmische harmonie, werkzaamheden waarbij de pla
neten in ieder geval een rol hebben gespeeld. Maar de vraag 
naar den oorsprong is hier, zooals in vele andere gevallen, van 
ondergeschikt belang, waar het om de beteekenis gaat, die de 
geloovigen aan hun denkbeelden hebben toegeschreven. En dan 
moet erkend worden, dat de zeven goden, die tallooze malen 
in de teksten voorkomen, nooit als planetengoden beschreven of 
zoo genoemd zijn. Indien zij het eens geweest zijn, heeft men 
dat later Of geheel vergeten, Of men heeft er geen bijzondere 
beteekenis aan gehecht. Men wist, dat zeven om de een of andere 
reden totaliteit beteekende, en dat het wezen der zeven goden 

door dat begrip werd uitgedrukt. De vraag waar het voor ous 

om gaat, is dan wat men onder totaliteit heeft verstaan. 
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De Zevengoden hebben in onze teksten geen individueele 
namen, althans geen namen, die algemeen bekend waren; zij 
vormen alleen een groep, door het begrip totaliteit gekenmerkt. 
Inderdaad vertegenwoordigen zij de gezamenlijke goden of de 
eenheid der uiteenloop ende goddelijke eigenschappen en werk
zaamheden. Opmerkelijk is, dat zij in de lijsten van goden altijd 
de laatste plaats innemen. Zulke lijsten komen in talrijke Baby
lonische en Assyrische teksten voor, zoowel in historische als 
godsdienstige teksten. Zij zijn verschillend van lengte en ver
schillend samengesteld; de Zevengoden maken er dikwijls deel 
van uit, maar worden dan altijd tenslotte genoemd. Zeker niet 

omdat zij in rang de minderen waren , eerder omgekeerd. Als 
goden der totaliteit vatten zij al de voorafgaande in zich samen, 
maken hen tot een gesloten groep, waarin de individueele eigen
aardigheden opgeheven zijn. Sibi is herhaaldelijk als een woord 
in enkelvoud opgevat en als een zelfstandige persoon beschouwd. 
En dan als een persoon met andere eigenschappen en van 
hooge ren rang dan de bijzondere goden. De totaliteit is nog iets 
anders dan de opsomming van een aantal eenheden. 

Hetzelfde geldt voor een andere groep, de zoogenaamde 
"Groote goden", ilani rabuti. Men zou zeggen dat iedere god 
groot is, en dat de Groote goden, als groep, alleen een samen
vatting kan zijn van een grooter of kleiner aantal van welke 
goden dan ook. Dat is toch niet het geval. Ook met deze groep 
waren voorstellingen verbonden, die niet voor de afzonderlijke 
goden gelden. Zij waren, zooals wij straks zullen zien, de Baby
lonische orakelgoden en goddelijke rechters. Hier vestig ik alleen 
de aandacht op het feit, dat deze Groote goden herhaaldelijk 
met de Zevengoden samen genoemd worden. In de godenlijsten 
staan ook zij aan het einde van de lijsten, soms naast de Zeven
goden, met wie zij veel overeenkomst vertoonen. De laatste 
maand van het jaar, Adaru. was aan beide groepen gewijd, aan 

"Sibi ilani rabuti", "de Zevengoden, de Groote goden". Ook 
dan staan zij aan het einde van een rij, de rij namelijk van de 

twaalf maanden. Zij vatten de voorafgaande maanden in zich 
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samen, en in dit geval is hun zelfstandige beteekenis duidelijk: 
zij vertegenwoordigen het jaar als een gesloten jaarkring. 

Dat wij hier terecht van een jaarkring spreken, en dat wij 
het jaar, door de goden der totaliteit besloten, als een kringloop 
of een periode mogen beschouwen, blijkt uit het feit , dat de 
Babyloniërs het begrip totaliteit, behalve door de zeven streepen, 
ook door het teeken van een kring of een cirkel uitdrukken. De 
spijkergroep sar, die in het oudste schrift een kring voorstelt, 
beteekent ook kissatu of kullatu , " totaliteit", en gitmalu, "het 
compleet-zijn, de vol-maaktheid". Wanneer de goden van de 
totaliteit, de Zevengoden, het jaar sluiten, dan is het jaar blijk

baar als een gesloten kring of als een kringloop opgevat, het 
Babylonische beeld van totaliteit. Het einde is tevens de vol
einding. En door de voleinding is aan de voorafgaande leden 
van de reeks een bete eken is gegeven, die zij , op zich zelf be
schouwd, nog niet hadden. 

Het zevental bij de schePPing. 

Voordat wij op de godsdienstige beteekenis van de totaliteit 
nader ingaan, zou ik er op willen wijzen , dat ook de kleinere 
tijdruimte, de week van zeven dagen, in Genesis 2, blijkbaar als 
een periode van hetzelfde type als het Babylonische jaar is 
opgevat. In zes dagen schiep God de wereld , op den zevenden 
dag werd niets nieuws geschapen. Maar na de vermelding van 
het einde van den zesden dag lezen wij: "En de hemel en de 
aarde en al hun heir werden voltooid. En God voltooide op 

den zevenden dag zijn werk dat hij gemaakt had". Men heeft 

deze uitspraak vreemd gevonden. Het werk was toch reeds op 

des zesden dag afgesloten; waarom voltooit God het dan op 

den zevenden dag? De uitleggers hebben alles gedaan, zelfs den 

tekst veranderd ("zevende" tot "zesde" gemaakt) om aan deze 
moeilijkheid te ontkomen. Maar zelfs de tekstverandering helpt 

niet; inplaats van het oude bezwaar brengt zij een nieuw binnen, 

nu van stilistischen aard. De moeilijkheid blijft bestaan, zoolang 
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men "voltooien" als een zUiver negatief begrip, dus als een 
"eindigen, afsluiten", opvat. Toch was "voltooien", kalah, een 
bij uitstek positief begrip, verwant met het Babylonische kalalu, 
kullatu. Het woord kullatu, met den ring geschreven, betee
kent totaliteit. En uit het bericht in Genesis blijkt, dat de zevende 
en de laatste dag niet op één lijn met de voorafgaande dagen 
stond. Die dag was, zooals wij lezen, aan den god der geheele 
schepping gewijd, "den schepper van hemel en aarde en al hun 
heir", gelijk de laatste Babylonische maand aan de Zevengoden 
gewijd was. Het laatste lid van de reeks geeft aan al de voor
afgaande leden een nieuwe beteekenis, namelijk die van een 
organisch geheel, of wat op hetzelfde neerkomt: voleinding, 
volmaaktheid. Het einde is heilig: "God zegende den zevenden 
dag en maakte hem heilig". De voltooiing staat met heiliging 

gelijk . Ook de Grieksche termen û)..or; en TEÀHn duiden einde 
en heiliging aan. Dat ons woord "heilig" met "heil" en ,.geheel" 
verwant is, mag een toevallige illustratie van de antieke 
voorstelling zijn. Maar het semasiologische verband tusschen 
"einde" en "voleinding", "vol-maakt zijn" is geen toevallige 
illustratie. Het einde is tevens het doeleind, waarop al het voor
afgaande werk gericht is, en waarin het zijn idee openbaart. 
Daarom is het einde een werkelijkheid van hoogere orde dan 
de componenten van de reeks. Het schept de totaliteit. De 
zevende dag maakt de week tot een organisch geheel , een 
levende werkelijkheid, die zich zelf vernieuwt. Of in den trant 
der ouden uitgedrukt: tot een periode, van hetzelfde karakter 
als het jaar, het lustrum en de eeuw. 

Ook in andere antieke berichten over de schepping treffen wij 
het schema van zeven aan. Zoo in het bekende Babylonische 
bericht. De voorstelling die wij daar van de schepping vinden, 
wijkt in hijna alle bijzonderheden van de Bijbelsche af; het 
bevat ook geen zinspeling op een zevendaagsche week. Toch is 
het in zeven episoden verdeeld, waarvan ieder op een afzon
derlijke tafel geschreven werd; van die verdeeling werd nooit 
afgeweken. En opmerkelijk is, dat de laatste scheppingsdaad, 
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waarbij de mensch ontstaat, reeds op de zesde tafel vermeld is. 
Daarmee is de schepping volbracht. De inhoud van de zevende 
tafel is een verheerlijking van Marduk, den schepper van het 
heelal , den "heer der wereld"; en tenslotte wordt zijn glorie 
samengevat in den naam, dien de goden hem geven, den naam 
"Vijftig", Hansa, het cijfer dat evenals zeven " totaliteit" be
teekent. Door dit begrip is ook hier een nieuwe en zelfstandige 
bete eken is aan al de afzonderlijke episoden van de schepping 
gegeven. Een levend en onvergankelijk geheel is geschapen, een 
zich zelf vernieuwend organisme. 

In Egypte vinden wij de voorstelling van de zeven wijze 
bouwmeesters bij de schepping der wereld. Reeds in de pyra
mideteksten omstreeks 2400 v. Chr., komen zij voor, zij zijn de 
goddelijke prototypen van de legendarische "zeven wijzen" der 
latere oudheid. De zeven bouwmeesters hebben de wereld ge
schapen en de wereldorde gesticht, en samen met Thot blijven 
zij de leiders en de rechters van het heelal. Naast hen of boven 
hen staat de Egyptische "Zevengodin", Sdat, de wijze godin 
van het schrift 1) . Zij woont in "het paleis van het leven", een 
naam van het doodenrijk, maar ook van de Egyptische Hooge 
School, waar het mysterie der wijsheid beoefend werd. De wijs
heid van deze goden - ook van de wijzen onder de menschen 

- was het inzicht in en de macht over het mysterie van het 

zich vernieuwende leven. En de wijsheid was zevenvoudig, 

omdat zij met de universeele levensorde identiek was 2). Ook 

door een groep van zeven godinnen, de Hathors, is de cosmi

sche orde vertegenwoordigd ; zij bepalen het lot van den mensch 

1) Zij heeft als "heer,scheresse der bouwmeesters" de ledematen 
van den gestorven Osiri s vereenigd en den god in zijn cosmische 
graf (Nut) gezond gemaakt, Pyr. 616, een duidelijke zinspeling op de 
werkzaamheid d er zeven wijze bouwmeesters, di e in den beginne de 
wereld vereenigden en haar eleden leven. 

2) Zoo ook in het Avesta: de zeven Amesa-Spentas, "de onster
felijke heil wezens", .zijn de wijze geesten van het goddelijk leven en 
vertegenwoordigen Ahura Mazela zelf. 
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en zijn de godinnen van de muziek, de zevenvoudige harmonie, 
die ook in Thebe als cosmisch beginsel bekend was. 

In al deze gevallen is het zevental het cijfer van de totaliteit; 
want het heelal door de zeven geschapen en bestuurd is de wer
kelijke totaliteit, ondergang en opgang omvattend. Die opvat
ting zullen wij ook in Babylonië aantreffen. Ook daa r betee
kent de totaliteit de cosmische orde, waarin de typische tegen
stellingen samenwerken; zij is de goddelijke wijsheid , die zich 
in het mysterie der verrijzenis openbaart. 

De demonische goden der totaliteit. 

Wat in de Babylonische beschrijving daarvan het meest 
opvalt, is wel de merkwaardige scherpe formuleering van het 
tegenstrijdig wezen der factoren, die tezamen de totaliteit uit
maken. Hoe sterk men zich daarvan bewust was, blijkt wel het 
duidelijkst uit wat wij over de natuur van Anu, den Babyloni
schen god van het heelal, den vader der Zevengoden, vernemen. 

In Anu waren alle goddelijke energieën vereenigd. Hij was 
de universeele lotsbepaler; heil en onheil gingen van hem uit ; 
Labartu, de demon van ziekte, heet keer op keer zijn dochter. 
Menschelijke wenschen en idealen waren voor den wereldleider 
geen wet. Zijn natuur was demonisch in den godsdienstigen zin 
van het woord , d.w.z. ondoorgrondelijk en onberekenbaar, 
bovenrationeel en bovenethisch. Zijn wil was het noodlot, dat 

den menschen evenzeer vrees als vertrouwen inboezemde. Hij 

was de god der totaliteit en wordt daarom altijd de vader der 

Zevengoden genoemd. 

Ook deze vertoonen het demonische karakter van hun vader. 

Zij zijn namelijk niet te scheiden van de bekende "Zeven booze 

goden", ilani limnuti, die ook herhaaldelijk de kinderen van 

Anu heet en. De "Zeven booze goden" zijn de "Zevengoden", 

Sibi, van den ongunstigen en gevaarlijken kant beschouwd. In 

rang staan zij met de hoogste goden gelijk. "Zeven zijn de goden 

van den ruimen hemel , zeven de goden van de wijde aarde ; 
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zeven zijn de vernielende goden, zeven de goden van de totali
teit (kissatu) ; zeven zijn de booze goden. . .. in den hemel zijn 
zij zeven, op de aarde zeven" 1). Duidelijker kan de demonische 
aard van de goden der totaliteit niet beschreven worden. 

Dit type van godsvoorstelling was bij de meeste oude volken 
bekend, en deed zich vooral in de verhouding tot de hoogste 
goden gelden. De god van Job, de Grieksche Zeus, de dubbele 
Fortuna in Rome, de Indische Varuna, eens zelfs Ahura Mazda, 
die beide hemelgeesten omvat heeft, allen vertoonen, als souve
reine bepalers van het lot, de natuur van den Babylonischen 
Anu. Heil en onheil waren van hen afkomstig, ondergang en 
opgang, de tegenstellingen die het blijvend leven der wereld 
uitmaken en waarin de Babyloniërs de goddelijke totaliteit 
gezien hebben. De wil van deze goden was het noodlot, de 
Moira , goddelijk maar onmenschelijk. 

Rechtvaardig in den gewonen zin van het woord waren ZIJ 

niet. Door hun handelwijze verloochenden zij de wetten, die zij 
toch voor de menschen hadden vastgesteld. En de ouden waren 
zich van deze tegenstrijdigheid in het goddelijk wezen volkomen 
bewust. Daarvan getuigen enkele van de meest indrukwekkende 
stukken godsdienstige litteratuur, die wij bezitten: het boek Job, 
de Babylonische klaagliederen, de gebonden Prometheus. De 
dichters van deze werken hebben van iedere poging afgezien 
om tot een rationeeIe of ethische oplossing van het raadsel te 
komen. Zij hebben in nederigheid de goddelijke werkelijkheid 
aanvaard, ondanks alle bezwaren daarmee verbonden. En 
zonder eenigen twijfel is dat ook de houding van de groote 
menigte geweest. De geloovigen mogen zich van hun eigen 
rechtvaardigheid en wijsheid bewust zijn geweest; ook in de 
godsdienstige teksten weiden zij daar graag over uit. Maar voor 
al de antieke volken waren rechtvaardigheid en wijsheid tege

lijkertijd cosmische begrippen, goddelijke werkelijkheden, die 

boven menschelijk inzicht en gevoel van billijkheid uitgingen. 

1) Fossey, Magie Assyrienl1e, p. 196 v.g. 
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De goddelijke raad, de Moira en de Harmonia der Grieken 1) 
en de daarmee verwante begrippen in andere godsdiensten 
waren de formuleeringen daarvan. Daartegenover was nederig
heid, erkenning van eigen nietigheid en blindheid, de eenig 
mogelijke houding. Verlichte schrijvers als Plutarchus en zijn 
geestverwanten in alle tijden hebben dit type van vroomheid 
als minderwaardigen godsdienst afgekeurd. Maar zij hebben 
zich vergist. Minderwaardig kan een godsvoorstelling niet zijn 
geweest, die dichters en denkers tot werken geïnspireerd heeft, 
die tot de grootste in de godsdienstige literatuur van alle tijden 
behooren. 

Laat ik, om misverstand te voorkomen, ook even noemen, dat 
naast het geloof in den demonischen god dikwijls een dualis
tische opvatting van het wereldbestuur zich doet gelden. Het 
booze wordt dan aan zelfstandige machten toegeschreven, 
geesten die niet alleen de vijanden van de menschen waren, 
maar ook van de goden. Deze eenvoudige, of althans schijnbaar 
eenvoudige oplossing van het raadsel van den demonischen god 
komt vooral in de magische voorstellingen en praktijken tot 
uitdrukking. De Babylonische magie biedt tallooze voorbeelden 
daarvan. Herhaaldelijk worden de booze goden door aanroeping 
van andere, gunstig gezinde goden bezworen; men krijgt den 
indruk, - Meissner heeft zich tot woordvoerder daarvan ge
maakt -, dat de godenwereld in twee vijandige kampen ver
deeld is, en dat niet de goddelijke totaliteit, maar het dualisme 

den Babylonischen godsdienst gekenmerkt heeft. Zoo is het toch 
niet. Magische teksten en praktijken zijn altijd troebele bronnen 
voor onze kennis van het godsdienstig geloof. De magie is 

overal en ten allen tijde zich zelf gelijk. Terwijl de godsdiensten, 

met hun mythen en hun cultus en symbolen, onderling even zeer 
verschillen als de volken, die hen belijden, zijn de magische 

bezweringen en praktijken ter afwering van booze geesten en 

1) Aisoh. ProJit. 550 vg.: "tegen de Harmonia van Zeus komen 
menschelijke besluiten (~ovÀ«t) niet op". 
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gevaarlijke invloeden overal ter wereld opvallend gelijk. De 
eentonigheid der feiten is zoo groot, dat van een bijzondere 
Babylonische of Grieksche of Egyptische of hedendaagsche 
magie nauwelijks gesproken kan worden. De gevreesde machten 
zijn overal dezelfde en worden altijd op overeenkomstige wijze 
bezworen. Het ligt voor de hand, dat zulke gegevens ons weinig 
kunnen vertellen over den individueelen aard der verschillende 
godsdiensten. En allerminst kunnen zij als bewijzen dienen van 
een dualistische godsopvatting bij de Babyloniërs. Het feit , dat 
zoowel de booze als de goede goden kinderen van Anu zijn en 
tezamen den wil van den hoogsten wereldleider uitvoeren, 
bewijst dat het dualisme in dezen godsdienst niet principieel 
was. In Anu en in de Zevengoden waren de tegenstrijdige fac
toren vereenigd, die tezamen het blijvend leven der wereld, door 
ondergang en opgang heen, waarborgden. De booze goden 
waren voor het godsdienstig gevoel niet vijanden zonder 
meer, maar evenals hun vader Anu ook heilanden, namelijk 
redders uit het onheil, dat van hen zelf afkomstig was. 

"De groote goden" als mysteriegoden. 

Goden van dat type zijn mysteriegoden. Want het hoofd
motief in alle mysteriegodsdiensten is het samengaan van onder
gang en opgang in de orde van het blijvend leven. Onder de 
Babylonische goden der totaliteit worden vooral de zoogenaam
de "Groote goden" met nadruk mysteriegoden genoemd. 

De Groote goden; ilani rabuti, vormen, zoo als ik reeds zeide, 
een gesloten groep, met de Zevengoden nauw verwant. Zij staan 
aan het einde der godenlijsten, naast de Zevengoden, en heeten 
ook, gelijk deze, de kinderen van Anu 1). Wanneer hun aantal 
met een bepaald cijfer genoemd wordt, is het altijd zeven; wij 
lezen bijv. dat "de Zeven Groote goden" een goddelijke be
stuursraad (pubru) vormen. Maar dikwijls komen zij in groepen 
van twee of drie, met name genoemde goden voor: Samas

Hadad, Anu - Hadad, Assur - Samas - Marduk, enz. In alle 

1) Meissner, Babylonien und Assyrien 2 .224. Z. A . 16. 159.7. 
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gevallen vertegenwoordigen zij toch, als demonische bepalers 
van het lot, de goddelijke totaliteit; zij mogen zegen brengen, 

maar wij hooren ook, dat zij (als Samas - Hadad) de Zeven 
goden bij hun vernielend werk helpen. Soms zijn zij met Anu 
geheel gelijkgesteld; bijv. wanneer de ziekte-demoon Labartu in 
denzelfden tekst de dochter van Anu en de dochter van de 
Groote goden genoemd wordt 1). Duidelijk blijkt uit zulke uit
spraken de eenheid en de individueele persoonlijkheid van de 
groep. Gelijk Anu vertegenwoordigen zij alle goden tezamen, 
maar de samenvatting is iets anders en meer dan een recapi
tulatie. De groote goden bezitten een eigen persoonlijkheid. 
omdat zij de totaliteit der goddelijke werkzaamheden vertegen
woordigen. En in dit geval is de totaliteit bij voorkeur als het 
mysterie van het absolute leven opgevat. 

Herhaaldelijk wordt van "het mysterie der Groote goden" , 
piristu ilani rabuti, gesproken. In den regel is daarmee het 
orakel of de waarzegging bedoeld, de geheime kunst die de 
menschen van deze goden geleerd hebben. Maar het orakel is 
niet in de eerste plaats een geheime kunst van menschen ; het is 
de openbaring van het mysterie der goden, het mysterie van de 
voor menschelijk inzicht verborgen goddelijke wereldorde. Het 
orakel openbaart het noodlot, dat Anu of de Groote goden 
bepalen, en dat met goddelijke of cosmische wet gelijk staat. Zoo 
is te verklaren, dat de Groote goden, die orakel geven, ook als 
rechters, ilani dajjane, vereerd werden. Zij handhaven hun 
eigen wet, het lot dat zij bepalen, het mysterie van het leven 
der wereld, dat door ondergang en opgang heen eeuwig leven 
is. Deze verbinding van orakel met cosmische wet kenmerkte 
ook het orakel in Delphi, waar Pythia namens Themis, die met 
Ge gelijk stond, dus namens de godin van de wet der aarde, de 
goddelijke orde, de Moira, openbaarde. Op de critieke oogen
blikken van het leven, bij dreigend gevaar of groot onheil, werd 
het orakel gevraagd om den weg van redding te weten te 

1) z. A. 16, 183.7 vgg. 
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komen; want de godin der aarde, die dood brengt, kent ook het 
mysterie van den opgang van het leven en openbaart het in 
haar orakel. Dat was ook de opvatting in Babylonië, waar de 
lotsbepaling van Anu of van de Groote goden met de Moira 
van Zeus of met de wet der aarde gelijk stond, ondergang en 
opgang omvattend. 

Het mysterie van de Groote goden was dan het mysterie van 
de overwinning op den ondergang, dien deze goden zelf veroor
zaakt hadden. Een duidelijke illustratie daarvan vinden wij in 
het Babylonische zondvloedbericht. Gilgamd, die zijn vriend 
heeft zien sterven, is door vrees voor den dood bevangen en 
schuwt niet de grootste moeite en de verste reizen om te weten 
te komen, hoe hij aan den dood kan ontsnappen en eeuwig 
leven bereiken. Hij begeeft zich naar Utnapistim, den zond
vloedheros, die inderdaad uit den dood gered is, en onsterfelijk
heid bereikt heeft, om van hem te hooren, hoe dat is geschied. 
Utnapistim is bereid hem zijn wonderbaarlijke redding te ver
tellen. "Ik zal U openbaren wat verborgen is en het mysterie 
der goden (of "der Groote goden", zooals wij later in den tekst 
lezen) openbaren" 1). Zijn redding was dus het mysterie der 
Groote goden. Merkwaardig is dan, dat de beschrijving van den 
zondvloed zoo begint : "Het kwam in het hart van de Groote 
goden op om een zondvloed aan te richten". De goden die over 
het mysterie van de redding geboden, hadden dus ook den dood 
gebracht, waaruit zij redden. Ondergang en opgang beide waren 
het werk van deze Groote goden, de zeven goden der totaliteit. 

De redding van Utnapistim stond met onsterfelijkheid en 
eeuwig leven gelijk, want na den vloed keerde hij niet naar de 
aarde terug, maar werd onder de goden opgenomen. Dat ver
klaart waarom hij ook Atrabasis, "de hoog-wijze", genoemd 
wordt. Het epos brengt den naam uitdrukkelijk met zijn red
ding in verband 2) , en inderdaad was zijn wijsheid het inzicht, 

1) Gilg.- epos 11.9 vg. en I I. 186 (bij Jensen 195). 
2) Ib . 11.186 vg. 
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dat hij - blijkens zijn redding In het mysterie van het 
onvergankelijk leven bezat. Wij krijgen ook te hooren, dat hij 
dit inzicht niet aan zich zelf te danken had; het was hem ge
openbaard. Ea, de god van alle wetenschap en de bijzondere 
beschermer der menschen, had hem, onmiddellijk vóór den 
zondvloed, in een droom "het mysterie der Groote goden" mede
gedeeld, namelijk dat een vloed algemeenen dood over de 
wereld zou brengen en dat een schip (de ark) het leven daaruit 
weer kon doen opgaan. Dit inzicht in het mysterie der verrij
zenis was de wijsheid van Utnapistim 1). Ea was de god der 
onderwereld, en zijn woning waren de wateren, waarin de 
levens orde der wereld reeds vóór de schepping aanwezig was; 
van alle goden was hij daarom de eerste in wijsheid en hij had 
Utnapistim tot "de hoog-wijze" gemaakt. Bij de Egyptenaren 
hebben wij dezelfde opvatting van wijsheid aangetroffen. Inder
daad kende de antieke wereld geen andere "wijsheid" dan deze. 

Het Babylonische "mysterie der Groote goden" was het 
onderwerp, waar het in alle mysteriegodsdiensten om ging. Het 

zal dan geen louter toeval zijn, dat "de Groote goden" ook in 
Griekenland de bijzondere benaming van de mysteriegoden en 
heilanden was. Alleen de Kabiren, de Dioskuren en de Eleusi

nische godinnen heeten 8-EOl, pEyáÄOt of 8-Ecd pE"iû.at. De 
Dioskuren hooren er bij. Zij waren sterfelijk en onsterfelijk, 
kenden dood en leven en werden daarom als heilanden vereerd. 
Wanneer alleen deze groepen "Groote goden" genoemd worden, 
dan kan "groot" niet als een attribuut bedoeld zijn , dat iederen 
god toekomt; het moet hier praedicatief gebruikt zijn om het 
wezen der mysteriegoden uit te drukken. Hun grootheid was, 
dat in hen leven en dood vereenigd waren. Maar natuurlijk 
werd met de grootheid ook de voorstelling van belangrijkheid 
verbonden, en wij mogen in den term "de Groote goden" tevens 
een bewijs zien van de centrale plaats, die het mysterie van het 

absolute leven in de antieke godsdiensten ingenomen heeft. 

1) Vgl. Zimmern: B citräge, p. 118, r. 19; Meissner, Babyl. !llld 

Assyrien. 2, p. 139 vg. 
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Het zevental van het doodenrijk . Jericho. 

Overal treffen wij de voorstelling aan, dat het mysterie zich 
in het doodenrijk voltrekt, of zooals de Egyptenaren zeggen: in 
"het land (of het pale-is) des levens". Dat verklaart, waarom het 
zevental, het cijfer van de mystieke totaliteit, telkens weer op de 
verhoudingen van het doodenrijk toegepast werd. In het vooraf
gaande heb ik reeds vele voorbeelden daarvan genoemd. Het 
Babylonische doodenrijk was door zeven muren omringd of in 
zeven districten verdeeld en werd door zeven poorten bereikt; 
Htar moet ze passeeren op haren weg naar de godin van den 
dood. Hetzelfde geldt voor het land van Osiris. Er zijn uit
voerige beschrijvingen van de 7 of 14 of 21 districten en poorten 
van zijn rijk ; het allerheiligste van zijn tempel in Abydos 
bestond ook uit zeven vertrekken. En laat ik hier terloops op 
een bijzonderheid wijzen, die voor de vraag naar den oorsprong 
van dit heilig getal wel van beteekenis is . In de Osiristeksten 
komen de getallen 7, 14, 21 , zelfs 42 (de 42 rechters van Osiris) 
in verschillend verband voor; maar nooit 28. Wij mogen daaruit 
besluiten, dat het zevental in Egypte niets te maken heeft met 
de dagen van de maand of met de vier phasen van de maan, de 
dagen der week; wij hadden in dat geval onder de veelvouden 
van zeven in de eerste plaats 28 moeten aantreffen. 

Ook de Zevengoden, de Groote goden, die over het mysterie 
gebieden, hooren in het doodenrijk thuis, want zij worden her

haaldelijk de "kinderen van Enmdarra", den god van de onder

wereld, genoemd. Enmdarra is dan met Anu, den lotsbepaler, 
gelijk gesteld. In het doodenrijk werd de wet van het wereld

leven bepaald, de voorstelling die ook in Delphi bekend was. 

De menschen vreesden en haatten "het land waaruit niemand 

terugkeerde", maar wisten ook dat het de plaats van verrijzend 

leven was. Daar stroomde het levenswater, waarmee Htar 

besprenkeld werd, toen zij uit de onderwereld terugkeerde om 

het leven van menschen en dieren weer te doen opgaan, en 

daar in de diepte groeide het levenskruid, dat "den grijsaard 
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weer jong maakt". De Grieksche mythe heeft ook een herin
nering daarvan bewaard. Theseus trok met de zeven jongelingen 
en zeven meisjes, d.i. met alle menschen die sterven moeten, den 
septemplex laborinthus - het doodenrijk 1) - binnen, waar hij 
den vorst van den dood overwon en het leven deed verrijzen. 

In de vroege Middeleeuwen zag men in deze mythe van 
Theseus een voorspelling van de nederdaling van Christus in 
het doodenrijk om daar de overwinning op den dood voor de 
menschen te bevechten, en niet zelden werden daarom afbeel
dingen van het labyrinth met den strijd tusschen Theseus en 
Minotaurus in mozaïek op de kerkvloeren aangebracht. Men had 
de antieke bete eken is van de Labyrinth-mythe volkomen juist 
begrepen. Dat blijkt ook, naar ik meen, uit een andere beschou
wing over dit antieke motief. Ik denk aan de merkwaardige 
gelijkstelling van het labyrinth met de stad Jericho, ook in 
middeleeuwsche documenten gevonden. Wij raken daarbij een 

oudtestamentisch onderwerp aan, dat in dezen samenhang wel 
onze aandacht verdient. 

Bij een afbeelding uit de l2de eeuw van het labyrinth in een 
vorm, die aan een maansikkel doet denken, en inderdaad als 
een maansikkel bedoeld is, heeft de teekenaar ter verklaring 
het volgend vers er naast geschreven: Urbs Jericho lunae fuit 
assimilata figurae 2). Hier is, waarschijnlijk terecht, de naam 

"Jericho" als de "maanstad" opgevat, en het labyrinth is, 

volgens het bijschrift, als het gebouw van de maan of den 

maangod beschouwd. Ook daarvoor bestond alle reden. Ik 

herinner aan de bekende voorstelling op munten uit Knossos, 

waar een maansikkel midden in het labyrinth afgebeeld is; op 
andere munten zijn vier maansikkels rondom het gebouw heen 

geteekend, terwijl een ster in het midden staat. Bovendien heet 

Minotaurus ook Asterios, en zijn moeder Pasiphaë, was een 

1) Theol. Tijdschrift 1910, blz. Il vgg. 
2) W. Meyer, Sitzungsber. der Kön. Ba.yr. Akad. der Wissen

schaften, 1882, 2, p. 274 vgg. 
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maangodin 1). Het labyrinth stelde wel het doodenrijk voor, en 
verschillende labyrinthen dienden als graven. Maar het onder
wereldsche doodenrijk werd in talrijke gevallen naar het model 
van den nachtelijken hemel opgevat. Het was, evenals de aarde 
's nachts, in duisternis gehuld, en de geesten der gestorven 
menschen zijn ten allen tijde als nachtelijke wezens gedacht. In 
Egyptische teksten is van een "beneden-Duat" en een "boven
Duat" sprake, alsof het dezelfde localiteit was; Os iris is in de 
aarde begraven maar ook in den nachtelijken hemel , die zelfs 
zijn doodkist heet, enz. Dat geldt ook voor het labyrinth. Het 
stelde het onderwereldsche doodenrijk voor, waarin Theseus en 
Christus afdaalden; maar het was ook het nachtelijke hemel
ruim, de woning van de maan en de sterren ; het was een 
"Jericho", een maan stad 2). 

Met die stad is - en was - maar één herinnering verbonden, 
namelijk het bericht van haren wonderbaarlijken val. En wan
neer de middeleeuwsche mythologen Jericho met het labyrinth, 
de vesting van den aartsvijand, gelijkstellen, dan stond natuurlijk 
dat bericht hun voor den geest. Wij zouden reeds daaruit mogen 
besluiten, dat Jericho voor hun bewustzijn de stad van den 
typischen vijand was, het beeld van het doodenrijk, waar de 
dood overwonnen werd. Maar het bekende bericht in Jozua 6 
brengt daarvan de afdoende bevestiging. 

Want gezien in het licht van hetgeen reeds behandeld is, 
begrijpen wij dat bericht volkomen. Zeven malen trekken de 
Israëlieten met de ark van Jahwe - het Egyptische parallel 
is de boot van Sokaris 3) - rondom de muren van de stad, die 
dan instorten. Wij hebben gezien, dat door den ritueelen kring
loop, geleid door den god van het verrijzend leven, de macht 
van het doodenrijk gebroken wordt. Of de inwoners van Jericho 

1) Zie daarover Head, H ist. N1Hnorum, p. 383. 
2) Nog heden ten dage heeten de labyrinthen in de Duitsche 

kinderspelen "de muren van J ericho". Meyer, Sitzungsberichte, p. 274· 
3) Zie De ark van Jahwe. Vers!. en Meded. der Kon . Ned Akad. 

van Wetenschappen, Amsterdam 1933, blz. 35 vg. 
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aan hun stad een cosmische beteekenis gegeven hebben, weten 
wij niet; maar voor het bewustzijn der Israëlieten is "de maan
stad" met hare muren blijkbaar het beeld van het doodenrijk 
geweest; de bijzondere nadruk die op de zevenvoudige herhaling 
van den kringloop rondom de muren gelegd is, beantwoordt 
aan die opvatting. Alleen werd het doodenrijk in dit geval niet 
als de plaats van het verrijzend leven opgevat. Jericho was de 
woning van den vijand zonder meer en werd door den ritueel en 
kringloop, met de ark voorop, ten val gebracht om nooit weer 
opgebouwd te worden (Joz. 6 : 26). 

De gelijkstelling van Jericho met het labyrinth toont aan, dat 
een godsdienstige of mythische beteekenis aan hare inneming in 
de Middeleeuwen gegeven werd. Maar wij zien ook, dat die 
uitlegging geen middeleeuwsch bedenksel was. Het bericht van 
den kringloop bewijst, dat de Israëlieten zelf aan de historische 
verovering deze beteekenis hebben gegeven. 

De totaliteit van drie bij Grieken en Romeinen. 

Wij zagen reeds, dat de idee van de totaliteit als eenheid 
van tegendeelen aan de Grieken en Romeinen bekend was. De 
beteekenis die zij aan de periode gegeven hebben, hun opvatting 
van het noodlot, hun vereering van de mysteriegoden toonen het 
aan. De vraag is alleen , of zij de idee ook uitdrukkelijk geformu
leerd hebben. Wel treffen wij zoogenaamde heilige getallen, 

vooral het drietal, tallooze malen aan , maar in den regel in 
verbindingen, die met totaliteit in den hier bedoelden zin niets 

te maken hebben, verbindingen als onze "drie is scheepsrecht", 

"alle goede dingen bestaan uit drie" enz. Het drietal is dan 

gebruikt, om, zooals Usener het uitdrukt, volledigheid of veel

vuldige eenheid, ter unus, aan te duiden ; drie was het cijfer van 

compleetheid. Maar dat is geen sacrale term; een totaliteit van 

gelijksoortige eenheden blijft een rationeel begrip. De vraag is, 

of het drietal hij deze volken ook het geheel van tegendeelen 
uitgedrukt heeft. 
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Ik geloof wel dat dit het geval is. Maar ik ben mij bewust, 
dat de vraag ons voor zoo belangrijke onderwerpen plaatst, dat 
zij moeilijk afzonderlijk beantwoord kan worden. Hier zal ik 
dan ook alleen aan de hand van enkele gegevens trachten duide
lijk te maken, waar het naar mijn meening om gaat. 

Wij vinden bij de Grieksche auteurs inderdaad beschouwin
gen over de sacrale beteekenis van het drietal. Aristoteles noemt 
in het begin van zijn boek "Over den hemel" het drietal het 
cijfer van het geheel, omdat het geheel de samenvatting is van 
het begin, midden en einde; en hij voegt er aan toe: "wij volgen 
dus alleen de aanwijzing, die de natuur ons als hare wet aan de 
hand doet, wanneer wij dat getal ook op de heilige handelingen 
toepassen" 1). Blijkbaar heeft de idee van het drievoudig geheel 
in den cultus een bijzonder belangrijke rol gespeeld; maar dat 
wordt door Aristoteles als bekend ondersteld, en wij krijgen 
niet te hooren, welke sacrale beteekenis daaraan toegekend 
werd. Een nadere omschrijving vinden wij in een uitspraak van 

Plato. Daar komt de uitdrukking (,cQtlJ.p.or; 'tÉlEIOr; voor, "een 
volmaakt getal", of "een getal waarop alles uitloopt", waarmee 
bedoeld is "het getal, dat de periode omvat van alles wat 
goddelijk geboren is" 2). Wat in de eindige natuur ontstaat, zoo 
lezen wij, moet ten gronde gaan, na een cirkel van langeren 
of korteren duur te hebben beschreven; maar goddelijke genesis 
beteekent onvergankelijkheid, en haar kenmerk is, "de periode, 

die in het volmaakte getal is samengevat". Van andere schrij
vers hooren wij, dat de (,cQtlJ.p.or; 'tÉlEwr; het drietal is, omdat 
het drietal begin, midden en einde omvat 3). 

Volgens deze uitspraken is drie het getal van totaliteit en van 

1) Af\istot. de eoe/a 268 a: ef,à 1taClà ui. ",va.wo; .l'-wpóu. wan. Cl 
"ÓfWV' h.lvlj.. "at "(là. Tà. áy,au{a. ·f.(!Wftf:Joa TI;;V :JoE"'V T.p á(lt:Jo, • .p 

TOmçJ. 

2) Plato, Polit. 8. 546 b : >art di :Jo.{~) Y'VII'iT'Î> 1rl(lloefo •• >Iv á(lt:Jo,.à. 
1rE(l,'-aflllávu TlMtO •. 

3) Schol. Pind. lsthm. 6 (5), JO. Naar Cook, Zells 2.1123.7, waar 
ook andere plaatsen aangehaald zijn. 
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volmaaktheid, omdat het, als samenvatting van het geheel, de 
periode van onvergankelijk leven of van een goddelijke genesis 
uitdrukt. Al deze termen kennen wij reeds. De Romeinsche lus
tratio en hun eeuwfeest hebben ons geleerd, wat onder de 
periode van onvergankelijk leven te verstaan is; beide cultus
handelingen dienden om de periodieke verrijzenis, d.i. de godde
lijke genesis, van het Romeinsche volk te verwerkelijken. De 
periode is dan de vorm van de goddelijke totaliteit, en het 
drietal is, evenals het zevental, het cijfer van deze totaliteit. 

Inderdaad blijken zoowel de lust ratio als het seculaire feest 
door het drietal gekenmerkt te zijn. Het is bekend, dat de 
ritueele kringloop in Rome, maar ook in Indië, driemaal her
haald werd. Caland meende, dat de herhaling alleen diende 
om de uitwerking van de handeling te versterken; driemaal zou 
tallooze malen beteekenen. Maar het drietal komt bij de lustratio 
en het saeculaire feest in zoo verschillende verbindingen voor, 
dat wij met die verklaring niet geholpen zijn. Na den drie
maligen kringloop volgde het drievoudige offer, van zwijn, 
schaap en stier. Het saeculaire feest duurde drie nachten, en 
daarbij werden drie altaren voor de drie godinnen van het 
noodlot opgericht; het offer op ieder altaar bestond uit drie 
schapen en drie geiten 1); ook traden de uitvoerende personen in 
drie of in meervouden van drie op. Het schema van drie is hier 
stelselmatig toegepast, en dient zonder eenigen twijfel om de 
beteekenis van den kringloop en de periode te doen uitkomen. 
De beteekenis was, zooals wij gezien hebben, periodieke ver
rijzenis en goddelijke genesis, door ondergang en opgang heen. 
In dien zin was drie het cijfer van de totaliteit. 

Dat moet Aristoteles bedoeld hebben met zijn opmerking, dat 

de idee van het drievoudig geheel in de godsdienstige practijken 
tot uitdrukking komt; hij had, indien hij de Romeinsche gebrui
ken kende, de lustratio en het saeculaire feest als voorbeelden 

1) Momsen, Ephemeris ePigraPhica 8 (1891-1899), blz. 258 en 
261. 
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kunnen noemen. Het begin, midden en einde van de 1lI!Qio(jo; 

maken een geheel uit, dat zoowel gesloten als niet gesloten is, 
omdat het einde tegelijkertijd een nieuw begin is. De periode 
van drie brengt de ,redding uit den ondergang. 

De heiland is "de Derde". 

Dat verklaart, waarom Zeus in zijn eigenschap van XWl:11Q 

herhaaldelijk "de Derde" heet. Laten wij niet vergeten, dat 

O"w"tnQ in het godsdienstig taalgebruik niet de helper beteekent, 
die den mensch in het dagelijksch leven met raad en daad 
bijstaat. De goddelijke Soteres zijn geen helpers die onderne
mingen doen slagen, maar redders van het leven waar het met 
ondergang bedreigd is, of waar het reeds in de macht van den 
dood gevallen is. De Soteres zijn heilanden. Asklepios heet Soter, 
omdat genezing volgens antieke, en niet alleen Grieksche, opvat
ting met verrijzenis gelijk stond. Men kon van den dood van 
Asklepios vertellen, omdat hij de heiland was, die in het dooden
rijk het leven deed opgaan. De Soteres redden in den oorlog en 
op zee ; zij redden ook vluchtelingen in het buitenland, omdat 
het leven in al deze gevallen onder het bereik van den dood 
verkeert ; de zee en het buitenland waren voor het bewustzijn 
der ouden de andere wereld. Redding was verrijzenis, het mys
terie van het samengaan van dood en leven. 

Daarom kon de heiland Zeus "de Derde" heeten, de god van 
het drievoudig geheel, waarin dood en leven tot de eenheid van 
hoogere orde samengevat waren. In de Hiketiden van Aischylos 
roepen de vluchtelingen, die om redding smeeken, de goden zoo 
aan: "Gij goden boven in den hemel , Gij goden beneden in de 
aarde, waar Gij de groeven der dooden bewaakt, en Gij Zeus, 
de redder, de Derde" 1). Dus eerst de goden van de levenden, 
dan van de dooden, tenslotte de Derde, die de goddelijke totali
teit vertegenwoordigt en daarom de redder is 2) . Deze reeks 

1) Aischylos, H iket. 25 vgg. 
2) Ook Odinn heet als bepaler van het lot "de Derde". 
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komt meer voor. De eerste dronk werd aan Zeus 'OkVp,7tLOr; "ai. 

'O).:VIl7tLOI gewijd; de tweede aan de onderaardsche "HQWEr;i de 

derde aan Zeus IW'l11Q. De heiland is de Derde en de grootste, 

omdat hij over leven en dood gebiedt (vgl.fJ.Eoi. IlErálol). Hij 

is ook de laatste in den zin van den alles samenvattende: 

~O ~Qhov ~1Jl IWÛ/Ql komt bij Plato meermalen als spreek
woord voor en dan aan het einde van een redeneering of bij 

de samenvatting van een beschouwing: "in de derde en laatste 
plaats en den Heiland ter eere" 1). 

Zeus Soter, de Derde, heet ook TÉ1Elor;, "de volmaakte" of 

"samenvattende". Teleios heeft . dan dezelfde mystieke betee

kenis als "Soter" en "de Derde". De tXQI.fJ.p,ur; TÉ1ELOr;, die het 
mysterie van de goddelijke genesis uitdrukt, was het drietal, en 

als "de Derde" had Zeus Teleios dat mysterie in zijn macht. De 
term teleios drukt het absolute, d.w.z. het demonische karakter 
van de goddelijke totaliteit uit, de verschrikking en de heerlijk

heid van het goddelijk leven, waarover in de Eleusinische 

kringen gesproken werd. Daarom was Ze us Teleios ook de god 

van den eed. Want de eed werd volgens antiek gebruik bij den 

dood en het leven der aarde gezworen 2). En hij heet de god van 

het huwelijk, dat een mystieke werkelijkheid was, omdat daaruit 

nieuw leven ontstaat. Het huwelijk was een inwijding in het 
absolute leven 3). 

Zeus heet Soter en Tritos; zijn dochter Athene heet Soteira 
en Tritogeneia. De overeenkomst van de benamingen kan wel 

1) Volg. Rep. 9.583 b is deze heiland de Olympische Zeus. 
2) Voorbeelden zijn "de groote eed" bij Demeter en Kore, Plu.t. 

Dion 56; de eed in den ketel van den Delphischen drievoet geschre
ven, Eurip. Hiket. 1196 vgg.; de eed door pater patratus in de 
onderwereld gezworen, waarover ik in de Rom. Fasces (1932), blz. 

11 vg. schreef. 
3) Verder over Teleios en Soter: Bolkestein To.or; .; yá!w; 

(1933), blz. 8 vg·g. De opvatting van B. wijkt toch van de hier mede

gedeelde af. 
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niet toevallig zijn. Het komt mij voor, dat Tritogeneia 1), die tot 
zoovele uitleggingen aanleiding gegeven heeft, een geheel be
vredigende verklaring vindt, zood ra wij ons herinneren, waarom 
Zeus Soter ook Tritos heet. Athene Tritogeneia is "de dochteI 
van Tritos" en bezit den aard van haren vader als heiland. 
Hare wonderbaarlijke geboorte zonder moeder is het werk van 
Zeus Tritos, die het leven spontaan doet opgaan. Tritogeneia is 
dan alleen een andere naam voor Soteira en Nike. de redster 
van het Atheensche volk. Zij doet haar volk telkens weer als 
overwinnaar verrijzen. 

Het drietal van het doodenrijk. 

Het zevental was het cijfer van het doodenrijk, omdat de god
delijke totaliteit in het mysterie van den dood verwerkelijkt 
werd. Hetzelfde blijkt met het drietal het geval te zijn; de ver
houdingen van het doodenrijk zijn telkens weer door de drie
deeling gekenmerkt. Hermann Diels heeft dat al lang geleden 
opgemerkt en het zoo uitgedrukt: "Ueberall wo dieser chthoni
sche Dienst erscheint, in welchem sich das religiöse Empfinden 
des Altertums (namentlich des römischen) am tiefsten aus
gesprochen und am reichsten entwickelt hat, überaIl steIlt sich 
auch die heilige Dreizahl ein" 2). 

De gegevens die daarvan getuigen zijn inderdaad talrijk. De 
vereering van de onderaardsche Dis en Proserpina, naar het 
schema van drie ingericht, was er een voorbeeld van. Verder 
kan genoemd worden de merkwaardige voorstelling van de 
't'QtTO;>tá't'OQE~, de voorvaderen, die voor het blijvend leven der 
familie zorg droegen en met 't'QLTa, het doodenoffer, vereerd 
worden. Ook de groepen van drie godinnen die door Hermes 
uit de grot (de onderwereld) geleid worden, de vertegenwoor
digsters van den zegen der aarde, maar ook van den dood 

1) D e i k an lang o f ko rt zijn en moet in het metrum lang zijn. 
J n H es. Op. I73 is de i in T(>l. lang. 

2) Dieis, Si bJ1llinische Blätter (I890), blz. 40. 

280 



63 

(Pandora) en het noodlot, toonen aan, dat het drietal het mys
terie of het absolute leven der aarde gekenmerkt heeft. Laat ik 
nog een voorbeeld noemen, een dat tevens als Grieksche 
illustratie kan dienen van het in de oudheid wijd en zijd ver
spreide geloof in de levenswet der aarde, die ook aan de men
schelijke instellingen ten grondslag ligt: de voorstelling der drie 
rechters in de onderwereld. 

Men mag vragen wat de taak van deze rechters geweest is. 
Een rechtspraak over de afgestorvenen, zooals wij die uit Egyp
tische teksten kennen, hebben de Grieken niet gekend; dooden
rechters in dien zin waren de drie zeker niet. Maar Themis was 
een onderaardsche godin en openbaarde in het orakel het god
delijke recht, dat de wet van de levensorde der aarde was. De 
drie onderaardsche rechters hebben hetzelfde recht vertegen
woordigd. Gelijk de Babylonische Groote goden en de Egyp
tische zeven wijze bouwmeesters der wereld, waren zij de 
goddelijke prototypen van de menschelijke rechters, die in de 
oudste Grieksche samenleving met den schepter in de hand, dus 
met het symbool van het leven der aarde, recht spraken. Ook 
Themis werd met de rhabdos in de hand afgebeeld. Er waren 
drie goddelijke rechters in de onderwereld, omdat het drietal 

het mysterie van het leven der aarde uitdrukte. Uit de andere 
wereld werden de levenswetten, de themistes, aan de menschen 

medegedeeld, door het orakel, dat in buitengewone gevallen den 

weg des heils aanwees, en door de rechtspraak, die het dage

lijksch leven overeenkomstig goddelijke voorschriften regelde. 

Ook in Babylonië waren de orakelgoden tevens goddelijke 

rechters. In Griekenland vervulde Themis, de godin der aarde, 

deze dubbele taak. 

De totaliteit in den Egyptischen godsdienst. 

De duidelijkste formuleering van het mysterie der totaliteit 

vinden wij toch in den Egyptischen godsdienst. Want de zeven 
en de drie mogen om verschillende redenen de eenheid van 
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tegenstellingen hebben uitgedrukt, een tegenstelling is toch altijd 
een verhouding tusschen twee grootheden, en de totaliteit wordt 
het eenvoudigst en het duidelijkst door de twee-eenheid uitge
drukt. Die formuleering was inderdaad in Egypte de meest 
gebruikte. Nog meer dan de zeven en de drie (en vier) was het 
tweetal het cijfer van de totaliteit. Horus en Seth vormen een 
dubbelen god ; de ziel van Ptah is een dubbele ziel; de horizon 
een dubbele horizon, enz. Vooral dacht men daarbij aan de 
typische twee-eenheid van dood en leven, die met verrijzenis 
gelijk staat. Ik heb dat in het voorafgaande met voorbeelden 
genoeg toegelicht en zal er nu niet op terugkomen. Maar wel 
zou ik de aandacht willen vestigen op de merkwaardige goden
figuur, in wie de idee der totaliteit zoo zuiver uitgedrukt is, dat 
men van een theoretische formuleering zou kunnen spreken. Ik 
bedoel den hoofdgod in Heliopolis, Toem. 

Hij was volgens de leer van dit centrum van Egyptische 
geleerdheid het hoofd der goden en de schepper der wereld. Wij 
kunnen zijn naam niet beter vertalen dan door "totaliteit" in 
den antieken zin van het woord. Als soortnaam beteekent tm 

(Hebr. taman) "het geheel, het volledige"; als eigennaam, Toem 
of Atum, de gesloten eenheid, het organische geheel, dat door 
zich zelf bestaat en met de voorstelling van leven en gezondheid 

onafscheidbaar verbonden was. De ledematen van den gestorven 

mensch zijn " toem" 1), of zij zijn "toem van leven" 2), d.i. zij zijn 
gezond. De god Toem is "het al" , niet in pantheïstischen zin -
die is in Egypte uitgesloten - maar als god van het levend 

organisme der wereld. Daarom was hij de schepper en het hoofd 

van "de verzamelde (tm-t) dubbele godenkring", "de heer 
van de twee landen van Heliopolis". Hij omvat de tegenstel

lingen; de koning sterft en verrijst met hem 3), en op zijn bevel 

1) Pyr. 135. D e histori sche verkla ring, die Sethe hier geeft, is 
onmogelijk. 

2) W .B. 5.303. 
3) Pyr. 207 . 
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wordt de strijd tusschen Horus en Seth beslecht 1). In univer
seelen zin vereenigt Toem, de god van "het al", de tegenstrijdige 
factoren tot een levende eenheid. Dat is de idee van de totaliteit, 

die nu blijkt een grondbeginsel in den Egyptischen godsdienst te 
zijn. Want wat men in Heliopolis als het wezen van den hoog
sten god beschouwde, mogen wij gerust een kenmerk van den 
Egyptischen godsdienst noemen. 

Wijsgeerige formuleeringen. 

Het is gebleken, dat kringloop, periode en totaliteit voor het 
godsdienstig bewustzijn der oude volken nauw verwante begrip
pen waren. Allen hadden betrekking tot de onvergankelijkheid 
en de zelfvemieuwing van het leven, waarin tegenstrijdige fac
toren onderscheiden werden. Tenslotte zij nog in het kort ver
meld, dat overeenkomstige beschouwingen in de oudste Grieksche 
wijsbegeerte aangetroffen worden, beschouwingen waaruit, naar 
het mij voorkomt, met alle zekerheid blijkt, dat deze wijsbegeerte 
in haar opkomst met motieven en inzichten gewerkt heeft, die 
van ouds tot het gemeenschappelijk geestelijk bezit der antieke 
volken behoorden. 

Ik noemde reeds de merkwaardige beteekenis, die Pythagoras 
en zijn aanhangers, maar ook latere Grieksche denkers en dich
ters, aan het begrip harmonie hechtten. Aesthetische, godsdien
stige en zuiver wijsgeerige beschouwingen hebben tezamen hun 
opvatting bepaald. De harmonie was een term voor de goddelijke 
levensorde, vol tegenstrijdigheden en boven menschelijke bevat
ting verheven; de cosmische harmonie stond met het goddelijk 
noodlot gelijk. Philolaos, de Pythagoreeër, noemt de harmonie 
"de vereeniging van ongelijksoortigheden en de eendracht der 
tweedracht" 2). Een betere definitie van het antieke begrip 
totaliteit is nauwelijks denkbaar. Men heeft bij Pythagoras 

1) Doodenb. 123, 1-4. 
2) Diel,s, Fragmente der Vorsokratiker 32 (Philolaos), fragm. 10: 

i'ÓH yà(! li(!/lUVl" :n:oÀv/uyiwv <vwr.t. ""' <fiX" (P(!OV'ÓVTWV óv/uP(!ÓVfj(Jtr;. 
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Egyptischen "invloed" ondersteld; maar daaraan hoeven wij, 
althans in dit geval, niet te denken. Want deze "harmonie" was 
een Grieksche conceptie. Als mythische figuur kwam Harmonia, 
zooals' reeds gezegd is, in den mysteriëngodsdienst voor; zij 
werd in Thebe vereerd en nam op Samothrace de plaats van 
Kore in. Haar wezen was inderdaad "de eendracht der twee
dracht", want gelijk Kore vereenigde zij in zich de typische 
tegenstellingen, dood en leven. Zij was de godin der totaliteit in 
denzelfden zin als de Egyptische "paargoden" (rehui) Horus en 
Seth, wier strijd en verzoening de harmonie van het wereldleven 
beteekenden. De bekende Pythagoreesche theorieën over den 
cosmischen kringloop en over de perioden zijn alleen bijzondere 
formuleeringen van dezelfde gedachte. In den kringloop der 
hemellichamen rondom het centrale goddelijke vuur, den haard 
van het zich vernieuwend leven, en in de perioden der jaar
getijden, cyclische wereldperioden, zag men de vormen van het 
blijvend leven van het heelal. Daarin was, zoo lezen wij, geen 
begin en geen einde, want ondergang en opgang waren één. Wat 
deze wijsgeeren harmonie en kringloop en periode noemen, was 
niets anders dan de onuitsprekelijke werkelijkheid, die al de 
oude volken op overeenkomstige wijze hebben trachten uit te 
drukken en te verwezenlijken. 

Ook voor de Ionische natuurphilosophen was de periode der 
verschijnselen, of het ontstaan en het ondergaan "naar de orde 
door den tijd bepaald" (Anaximander), de vorm waarin het 
wereldleven zich ontplooit. Vooral doet de wijze, waarop 
Heraclitus dat formuleert, ons telkens weer aan de bekende 
grondgedachten in mythe en godsdienstig geloof denken. Ook 
voor hem is de ring het beeld van zelfvernieuwing, want "in 
den omtrek van · den ring vallen begin en einde samen" 1); de 

cosmische kringloop is de periodieke wereldvernieuwing en de 

organische eenheid van tegenstrijdige elementen. "Het verlangen 
der natuur is op tegenstrijdigheden gericht; daaruit schept zij de 

1) DieIs, Vorsokratiker 12 (H eraclitus), fragm. 103. 
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eendracht (op.óvota), niet uit gelijksoortigheden" (fragm. 10). 
"Het tegenstrijdige is in harmonie met zich zelf" (fragm. 51); 
de opbouwende en afbrekende krachten, leven en dood, zijn de 
"zelfverkeeringen" van dezelfde goddelijke werkelijkheid (fragm. 
88). Dat meenden ook de Romeinen, toen zij het eeuwfeest 
wijdden aan Dis en Proserpina of aan de goden van het noodlot, 
afbrekende en opbouwende goden, gevreesd en bemind. Om 
dezelfde reden noemden de Babyloniërs de zeven booze goden 
zonen van den wereldleider Anu; Labartu, de demoon van 
ziekte, was zijn dochter. Heraclitus zegt : "bij God is alles schoon 
en goed en rechtvaardig; maar de menschen vatten het één als 
onrechtvaardig, het ander als rechtvaardig op" (fragm. 102). 
Dat is de Babylonische gedachte volkomen juist uitgedrukt. 
Want ondanks alle raadselachtigheden wisten ook deze geloo
vigen van de goddelijke rechtvaardigheid en goedheid te 
spreken. "Maar wie verstaat den raad der goden in den hemel; 
wie doorgrondt het plan van God, dat vol duisternis is" , vraagt 
de Babylonische dichter. 

De ouden noemen Heraclitus "de duistere" en niet zonder 
reden. Want in echt antieken geest vond hij het mysterie der 
totaliteit belangrijker dan de rationeele verhoudingen van het 

bestaan: "de verborgen harmonie (ltQp.ovi'l'j áq;av,,~) is sterker 
dan de waarneembare" (fragm. 54) . De Grieksche wijsbegeerte 
sprak niet de taal van het godsdienstig geloof. Maar de bron 
van haar wijsheid was de godsdienstige wijsheid, die de gees
telijke grondslag uitmaakte van al de antieke volken, Grieken 
niet uitgezonderd. En die was uitsluitend op het geheim van 
het leven gericht. 

Hoe belangrijk de idee der totaliteit ook in latere tijden ge
vonden werd, blijkt uit het feit, dat zij uit het godsdienstig en 
wijsgeerig denken, tot in onze dagen toe, nooit geheel ver
dwenen is. Wijsgeerig geformuleerd, maar godsdienstig aan
schouwd keert zij in de dialectiek van Hegel terug, waar these, 
antithese en synthese de trits van de zelfontwikkeling "der 

Rede" vormt. De absoluutheid, die Hegel aan de Rede toekent, 
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bewijst dat het mystieke element, of wat Plato de goddelijke 
genesis noemt, aan deze zelfontwikkeling niet vreemd is. Het 
dialectische motief staat gelijk met de hier besproken samen
werking der typische tegenstellingen, waaruit een werkelijkheid 
van hoogere orde verrijst, een werkelijkheid waarin de 
tegenstellingen opgeheven zijn. Deze "opheffing" mag in de 
wijsgeerige taal redelijk heeten, in wezen is zij mystiek, de 
samenvatting van de tegenstrijdigheden, waarvan in alle mys
teriegodsdiensten gesproken wordt. Het derde en laatste lid, de 
synthese, staat niet op één lijn met de voorafgaande leden, 
maar maakt deze tot een organisch geheel en schept daardoor 
een nieuwe werkelijkheid. Het drietal blijkt hier weer het cijfer 
van de totaliteit te zijn, want het drukt geen kwantiteit maar 
een kwaliteit uit. Dat was het kenmerk van alle "heilige 
getallen", in onderscheid met wat in ons taalgebruik daaronder 
verstaan wordt, namelijk de samenvatting van alle gelijksoortige 
eenheden tot een geheel. 

Dat de term "totaliteit" nu in onzen tijd, in de moderne 
physiologie, weer de meest geschikte beeldspraak wordt geacht 
om het mysterie van het organisch geheel uit te drukken, is wel 
een merkwaardige illustratie van wat in de oude godsdiensten 
telkens weer onze bewondering wekt: de diepe opvatting der 
ouden van het wezen van het zich vernieuwend leven. Innerlijke 
strijd en verscheidenheid (het tegenovergestelde van "Gleich
schaltung") is zijn kenmerk, en zijn domineerend beginsel is de 
Aristotelische Éy'tÛÉXflCt., die zich in de vol-einding of vol
maaktheid van het absolute leven verwerkelijkt. Willen wij het 
kenmerk van het zich vernieuwend leven aanduiden, kunnen 
niet beter doen dan den ouden term totaliteit voor ons eigen 
gebruik overnemen. 

286 



INHOUD. 

DE RITUEELE KRINGLOOP. 

De ringvormige beweging . 
Lustratio, "reiniging" 
Kringloop en periode . . 
De goden van het noodlot. De spijker . 
De kringloop van Sokaris. . 
De muren van Memphis . . . . . 
Godsdienstige aardrijkskunde. . . . 
Memphis een beeld van het doodenrijk . 
De kringloop rond het doodenrijk : . 
De grensmuur tusschen "de twee landen" 
Romeinsche en Grieksche parallellen . . 

DE TOTALITEIT. 

1 

7 
12 
15 
19 

22 
24 
28 
33 

35 

39 

De Babylonische "Zevengoden" en de "Groote goden" . 41 
Het zevental bij de schepping. . . . 44 
De demonische goden der totaliteit. . . 4 7 
De "Groote goden" als mysteriegoden . . 50 
Het zevental van het doodenrijk. ] ericho . 54 
De totaliteit van drie bij Grieken en Romeinen. 57 
De heiland is "de Derde". . . . . . . 60 
Het drietal van het doodenrijk . . . . . 62 
De totaliteit in den Egyptischen godsdienst . 63 
Wijsgeerige formuleeringen . . . . . . 65 

287 




	00001_Kristensen, W.B._748.pdf
	00001_Kristensen, W.B._748.pdf
	00002_Kristensen, W.B._748.pdf
	00003_Kristensen, W.B._748.pdf
	00004_Kristensen, W.B._748.pdf
	00005_Kristensen, W.B._748.pdf
	00006_Kristensen, W.B._748.pdf
	00007_Kristensen, W.B._748.pdf
	00008_Kristensen, W.B._748.pdf
	00009_Kristensen, W.B._748.pdf
	00010_Kristensen, W.B._748.pdf
	00011_Kristensen, W.B._748.pdf
	00012_Kristensen, W.B._748.pdf
	00013_Kristensen, W.B._748.pdf
	00014_Kristensen, W.B._748.pdf
	00015_Kristensen, W.B._748.pdf
	00016_Kristensen, W.B._748.pdf
	00017_Kristensen, W.B._748.pdf
	00018_Kristensen, W.B._748.pdf
	00019_Kristensen, W.B._748.pdf
	00020_Kristensen, W.B._748.pdf
	00021_Kristensen, W.B._748.pdf
	00022_Kristensen, W.B._748.pdf
	00023_Kristensen, W.B._748.pdf
	00024_Kristensen, W.B._748.pdf
	00025_Kristensen, W.B._748.pdf
	00026_Kristensen, W.B._748.pdf
	00027_Kristensen, W.B._748.pdf
	00028_Kristensen, W.B._748.pdf
	00029_Kristensen, W.B._748.pdf
	00030_Kristensen, W.B._748.pdf
	00031_Kristensen, W.B._748.pdf
	00032_Kristensen, W.B._748.pdf
	00033_Kristensen, W.B._748.pdf
	00034_Kristensen, W.B._748.pdf
	00035_Kristensen, W.B._748.pdf
	00036_Kristensen, W.B._748.pdf
	00037_Kristensen, W.B._748.pdf
	00038_Kristensen, W.B._748.pdf
	00039_Kristensen, W.B._748.pdf
	00040_Kristensen, W.B._748.pdf
	00041_Kristensen, W.B._748.pdf
	00042_Kristensen, W.B._748.pdf
	00043_Kristensen, W.B._748.pdf
	00044_Kristensen, W.B._748.pdf
	00045_Kristensen, W.B._748.pdf
	00046_Kristensen, W.B._748.pdf
	00047_Kristensen, W.B._748.pdf
	00048_Kristensen, W.B._748.pdf
	00049_Kristensen, W.B._748.pdf
	00050_Kristensen, W.B._748.pdf
	00051_Kristensen, W.B._748.pdf
	00052_Kristensen, W.B._748.pdf
	00053_Kristensen, W.B._748.pdf
	00054_Kristensen, W.B._748.pdf
	00055_Kristensen, W.B._748.pdf
	00056_Kristensen, W.B._748.pdf
	00057_Kristensen, W.B._748.pdf
	00058_Kristensen, W.B._748.pdf
	00059_Kristensen, W.B._748.pdf
	00060_Kristensen, W.B._748.pdf
	00061_Kristensen, W.B._748.pdf
	00062_Kristensen, W.B._748.pdf
	00063_Kristensen, W.B._748.pdf
	00064_Kristensen, W.B._748.pdf
	00065_Kristensen, W.B._748.pdf
	00066_Kristensen, W.B._748.pdf
	00067_Kristensen, W.B._748.pdf
	00068_Kristensen, W.B._748.pdf
	00069_Kristensen, W.B._748.pdf
	00070_Kristensen, W.B._748.pdf


