
ANTIEKE WETENSCHAP 

DOOR W. B. KRISTENSEN 

Met den wat vreemd klinkenden term "antieke wetenschap" 
heb ik het theoretisch denken bij de niet-classieke volken . der 
oudheid willen aanduiden, in tegenstelling met het type van 
denken en onderzoek, dat in de Grieksche wereld opgekomen 
is en het karakter van onze wetenschap bepaald heeft. Tot de 
niet-classieke volken der oudheid reken ik dan in de eerste 
plaats de groep van volken rondom de Middellandsche Zee, de 
Egyptische en West-Aziatische volken, ook het Avesta-volk, 
waarbij nog komen de oude bewoners van Griekenland en 
Italië. Wij weten met volkomen zekerheid, dat al deze volken 
reeds in heel vroege tijden met elkaar in verbinding hebben 
gestaan, en het opmerkelijke feit doet zich voor, dat zij ondanks 
groote verscheidenheid van ras en aanleg een gemeenschappe
lijk type van materieele en geestelijke cultuur ontwikkeld heb
ben. Allermeest ten opzichte van het godsdienstig en wijsgeerig 
denken, hun wetenschap dus, is de overeenkomst onmiskenbaar. 
Hier opent zich ongetwijfeld een vruchtbaar gebied voor ver
gelijkend historisch onderzoek. Maar daar zijn wij nog niet aan 
toe. Voordat die taak met eenig succes volbracht kan worden, 
moeten wij de gegevens, die voor elk volk afzonderlijk het 
karakter van de antieke wetenschap toelichten, zoo goed moge
lijk trachten te begrijpen, d.w.z.z66 begrijpen als het in de 
bedoeling der Ouden lag. Geen van de oude volken heeft zijn 
eigen geestelijk bezit met dat van anderen vergeleken, en wij 
moeten hen, hij onze beschrijving, daarin volgen; het verge
lijkend onderzoek kan dan later aan de orde komen. Het voor 
ons belangrijkste materiaal is, naar het mij voorkomt, in de 
Egyptische literatuur te vinden. De inlichtingen daar zijn tal-
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rijker en principieel er dan die wij bij de andere volken aantref ... 
fen, ofschoon zij van inhoud niet wezenlijk van deze verschillen. 
Allen leeren ons een type van denken kennen, dat wel sterk 
van het onze afwijkt en daarom in den regel als minderwaardig 
besohouwd wordt, maar dat, goed begrepen, ongetwijfeld een 
zelfstandige waarde vertegenwoordigt, die onze aandacht wel 
verdient. 

In literaire documenten uit alle tijdvakken der Egyptische 
geschiedenis vinden wij colleges van schriftgeleerden vermeld, 
de zoogenaamde "Schrijvers van het Huis des Levens". Zij 
zetelden in de voornaamste steden van het land, en als officieele 
vertegenwoordigers van de Egyptische wetenschap stonden zij 
hoog in aanzien en werden zoowel door particulieren als door 
de bestuurders van het land in moeilijke gevallen geraadpleegd. 
Allan Gardiner heeft onlangs alle tot nu toe bekende gegevens 
betreffende deze colleges verzameld en taalkundig toegelicht 1), 
hoofdzakelijk om aan te toonen, wat hem ook volkomen gelukt 
is, dat wij hier niet met Egyptische hoogescholen te maken 
hebben - er werd geen onderwijs gegeven - maar eerder met 
een soort van academiën, waar geleerden zich in de geheimen 
van hun wetenschap verdiepten. Aan hun hoofd stond "de Heer 
van het mysterie van het Huis des Levens", ook "de Leider 
van de Meesters der magische kunst in het Huis des Levens" 
genoemd. 

Reeds uit deze namen en titels krijgen wij een indruk van 
het karakter van hun wetenschap. Wanneer zij in "het Huis 
des Levens" woonden en het mysterie van dat huis kenden, en 
wanneer zij daarbij "Meesters in de magische kunst" waren, 
dan is daarmee gezegd, dat hun wetenschap het mysterie van 
het leven betrof, en dat de kennis daarvan er ook macht over 
gaf. Van rationeele wetenschap was dan geen sprake. Het leven 

1) Alan H. Gardiner, The House of Life, lournal of Egyptian 
Archaeology 24 (1938) p. 157-179. Naar deze reeks van documenten 
wordt in het vervolg verwezen. 

340 



3 

was, volgens Egyptische opvatting, een zich zelf vernieuwende 
werkelijkheid, een zelfstandige energie, van niets buiten zich 
zelf afhankelijk; wat wij voorwaarden van leven noemen, voor
al spijs en drank, waren geen voorwaarden, maar veeleer be
zielde dragers van het leven, dat zij deden opgaan. En omdat 
zelfstandige werkelijkheid voor hen en voor ons met goddelijke 
werkelijkheid gelijk staat, kon het leven alleen in godsdienstige 
termen, of in termen van het godsdienstig natuurgevoel, uit
gedrukt worden en alleen door handelingen met onbeperkte 
uitwerking, d.i. magische handelingen, beïnvloed worden. Aan 
zulke voorstellingen beantwoordde de wetenschap van de 
"Schrijvers van het Huis des Levens". Zij 'werden geacht zieners 
en toovenaars te zijn, die over goddelijke gaven beschikten. 
Zij hadden tot voorwerp van hun studie en van hun praktijk 
de allerbelangrijkste, maar voor rationeel denken ontoeganke
lijkste werkelijkheid gekozen, namelijk het leven zelf, dat alleen 
door de gave van den ziener begrepen kon worden en door de 
fascineerende macht van geestelijke meerderheid of gebruik
making van mystieke middelen geleid kon worden. 

Tot hun vele werkzaamheden behoorde de uitoefening van 
de geneeskunde. Voor het bewustzijn der ouden was dat een 
magische kunst, omdat genezing een even wonderbaarlijk ge~ 
beuren was als opstanding uit den dood, Wij vatten genezing 
anders op, omdat wij gewoon zijn het herstel als het begrijpe
lijk gevolg van doelmatige ziektebehandeling te beschouwen, 
gelijk wij ook de vernieuwing van het leven door eten en 
drinken heel begrijpelijk vinden. Toch hadden de Ouden gelijk, 
wanneer zij deze îevensprocessen even onverklaarbaar vonden 
als het leven zelf. Zij maakten wel dikwijls van geschikte ge
neesmiddelen gebruik en pasten doelmatige methoden toe; 
maar de gunstige resultaten werden altijd aan de magische 
uitwerking der gekozen middelen toegeschreven, omdat de op
gang van het leven in ieder geval een wonderbaarlijk gebeuren 
was. Geneesmiddel en toovermiddel waren één, q>á(!f,t.a~ofJ. 
Hermes geeft aan Odysseus "het edele kruid". q>á,u,(a~ofJ Éa-a-)..ófJ, 
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dat hij uit den grond rukt, om de toovenares Kirke te be
dwingen; in het kruid is de tooverkracht, d.i. de scheppende 
kracht der aarde aanwezig en werkzaam. Ook de Egyptische 
"Schrijvers van het Huis des Levens" verrichtten als genees
heeren "de kunst der levendmaking van alles wat ziek is", wat 
in onmiddellijk verband werd gebracht met het onvergankelijk 
bestaan van het wezen (of de kracht, den "naam") van de 
goden en hun cultus 1). 

Genezing is verrijzenis. De Babylonische goden die "de 
dooden doen leven", muballit miti, waren genezende goden. 
In Egypte beteekent "iemand uit het doodenrijk (Duat) redden" 
genezen 2). Ook de Grieken dachten er zoo over; de kunst van 
Asklepios was de opwekking van dooden. Een bekende mythe 
stelt het toch anders voor. In overmoed had Asklepios, zoo 
luidt het bericht, dooden opgewekt en daardoor de rechten van 
Hades aangetast. Deze beklaagde zich bij Zeus met het gevolg. 
dat Asklepios, door den bliksem getroffen, in de onderwereld 
verzonk. Het bericht is interessant, omdat het ons duidelijk laat 
zien, hoe vreemd de classiek gevormde Griek tegenover de 
antieke opvatting van genezing stond; de zin daarvan ontging 
hem volkomen. Asklepios hoorde inderdaad in het doodenrijk 
thuis; de gegevens, waaruit het blijkt, zijn overtuigend. Hij 
woonde daar, omdat hij daar alleen den dood kon overwinnen, 
d.w.z. zieken genezen; iedere genezing door de kunst van 
Asklepios was feitelijk een aantasting van de rechten van den 
god van het doodenrijk. Maar daar heeft de mythograaf,. 
Diodorus of zijn voorganger, geen meening mee kunnen ver
binden. De idee van het mysterie der genezing kon' in den 
rationeelen classieken denktrant onmogelijk een plaats vinden. 
Wanneer de genezende god in het doodenrijk vertoeft, dan 

moet hij daar wel tengevolge van een oordeelvelling beland 

1) Gardiner, p. 158. 

2) Erman, Denksteine aus der thebanischen Griiberstadt (I9II) 
p. 1091 en 1105. Ranke maakte mij op deze plaatsen opmerkzaam .. 
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ZIJn. Zoo werd wat tot het wezen van Asklepios behoorde als 
een bestraffing voorgesteld. Maar ook wij hebben moeite om 
het goed recht der antieke zienswijze te erkennen. Wij staan 
er niet veel anders tegenover dan de verlichte Griek. Wel be
grijpen wij, dat de titel der Egyptische artsen "Meesters in de 
magische kunst in het Huis des Levens" een diepen zin had. 
Toch noemen wij onze artsen anders. 

Van geneeskunde tot bestudeering der vaderlandsche ge
schiedenis lijkt een groote sprong. Toch waren beide gebieden 
van onderzoek, naar ons blijken zal, niet zonder reden aan de 
Schrijvers van het Huis des Levens toevertrouwd. 

Tot hun taak als geschiedkundigen behoorde "de annalen 
(gnwt) van alle goden en godinnen op te schrijven". Dat kan 
alleen beteekenen, dat zij geregeld de gebeurtenissen, waaruit 
de wil of de leiding der goden te bespeuren viel, te boek stel

den; zij schreven de heilige geschiedenis van het land 1). Hun 

berichten werden in archieven bewaard, en de Schrijvers be

roemen zich op hun kennis van alle daar verzamelde oorkon

den. Maar hun belangstelling in deze documenten was niet die 
van onze historici en archaeologen. Van hen werden inlich

tingen over het verleden of over de mythische geschiedenis en 
aardrijkskunde gevraagd, die voor de regeling van particuliere 

en publieke aangelegenheden van het oogenblik van beslissenden 

aard werden geacht. Zij waren de vertolkers der geschiedenis, 

zieners en waarzeggers, die den dieperen zin der opgeteekende 

stukken begrepen. De voorstelling van een alomvattende godde

lijke levensorde, ma-a-t, was in Egypte wel bekend; de gebeur
tenissen, ook de historische, waren in hun samenhang te be

grijpen, en voor de Schrijvel's van het Huis des Levens "was er 

niets, waarop zij geen deugdelijk antwoord konden geven" (ver

taling van Griffith en Gardiner). Niet alleen in geval van ziekte 

1) Anders is "Thot "de Schrijver van de annalen der goden", 
Brugsch, Thes. p. 759 vg. uit Dendera. 
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maar in aMen nood hebben de schriftgeleerden door hun inzicht 
in de goddelijke levensol'de redding kunnen brengen. 

In Griekenland hebben de orakels in deze behoefte voor
zien. Daar werd de aanwijzing, hoe het heil te bereiken was, 
uit de onderwereld gegeven. Pythia ontving haar inspiratie uit 
de woning van Python, en de orakelgevende Themis, de ver
persoonlijkte levensorde, was een aardgQdin, omdat de onver
gankelijkheid volgens antiek Grieksch geloof in de onderwereld 
of het doodenrijk zetelde, en alle vernieuwing van daaruit ge
schiedde. Ik noemde zoo even het genezende levenskruid, waarin 
de kracht der aarde aanwezig was; van geheel dezelfde natuur 
was de boomtak of de stengel in de hand van den Griekschen 
ziener en waarzegger, ook in de hand van de Delphische orakei1-
geefster. Het huid en de tak waren door de aarde bezield en 
schonken aan hun bezitters de zienersgave, het inzicht in de 
orde van -het onvergankelijk bestaan, de universeele levens orde 
der aarde. , 

Geheel overeenkomstige voorstellingen treffen wij in Egypte 
aan. Ook daar werd de openbaring uit de aarde meegedeeld. 
De godin van de cosmische levensorde, Ma-a-t, was een aard
godin en haar teeken diende als voetstuk van alle goden van 
het zich vernieuwend aardleven; ook het levenskruid, chet n 
anch, en de levensboom komen in de Egyptische teksten tal
looze malen voor. En waar het hier op aankomt: het Huis des 
Levens, waar de wijze mannen waarzegden, heeft de onder
wereld of het doodenrijk voorgesteld. Het was, gelijk iedere 
Egyptische tempel, een beeld van de cosmische plaats van het 
goddelijk leven. De Egyptische waarzegging geschiedde, gelijk 
de Grieksche, uit het doodenrijk. 

Dat blijkt het duidelijkst uit den merkwaardigen tekst met 
bijbehoorende illustratie uit den Grieksch-Romeinschen tijd, 
dien Gardiner in zijn reeks van documenten in hieroglyphische 
transcriptie weergeeft. Wij lezen daar dat het Huis des Levens 
een cosmische localiteit is; zijn vloer is de aarde, zijn dak is 
de hemel, en zijn vier poorten openen naar de vier wind-

344 



7 

streken. "Het huis is uiterst verborgen en uiterst groot; niemand 
kent het en niemand ziet het". Er woont een god in, "Leven" 
genoemd; volgens de afbeelding is Osiris bedoeld. Het Huis 
des Levens is dus zonder eenigen twijfel het doodenrijk, wat 
trouwens geheel in de lijn van Egyptisch godsdienstig denken 
ligt. To~h is het, volgens denzelfden tekst, evenzeer de woning 
van de menschelijke "Schrijvers van het Huis des Levens" en 
de bewaarplaats van hun schriften. De Schrijvers behooren daar, 
zoo lezen wij, tot het gevolg van Osiris en nemen aan den strijd 
deel, die met de overwinning van den god op den dood eindigt. 
Dat beteekent, dat zij in het Huis des Levens, d.i. in het dooden
rijk, het mysterie der verrijzenis aanschouwen en bewerkstel
ligen. Daarmee is het wezen van hun wetenschap en hun kunst 
genoemd. Met dat inzicht en dat vermogen konden zij onder 
de menschen redding brengen. De verwerkelijking van de ver
rijzenis van Osiris was geen grooter wonder, het was precies 
hetzelfde wonder, als de genezing van een zieke. 

Wij hebben hier een merkwaardige illustratie van de sacrale 
beteekenis van plaatsen en handelingen in den antieken cUltus. 
Een gebouw is met een cosmische localiteit zoo wezenlijk ver
bonden gedacht, dat zijn eindige maten en verhoudingen voor 
het bewustzijn geheel verdwenen zijn, terwijl aan waarneem
bare handelingen oneindige uitwerkingen toegeschreven worden. 
Maar hoe eigenaardig de Egyptische illustratie daarvan ook 
moge zijn, uniek is zij niet. In den Babylonischen godsdienst 
treffen wij beschouwingen aan, die met de hier genoemde ge
heel overeenkomen. Daar heet het gebouw, waar de geleerden 
bijeenkwamen en werkten "het Huis van Mummu" 1). Deze 
Mummu, de Babylonische Logos, was de zoon en de woord
voerder van Apsu, den god van het oerwater, en samen met 

zijn vader bestond hij vóór de schepping; volgens Damascius 

I) Mummu is ook de naam van den tempel van Nabu, den 
god van het schrift en de wetenschap; Meissner, Babylonien unrl 
Assyrien (1925), II p. 329. 
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was hij de l'Ol1TO~ ";ÓG/lOI;, de intelligibele wereld, en de 
Babyllvnische teksten noemen hem "den Schepper van alles". 
Het "Huis van Mummu" beteekent dan de wereld, zooals zij 
in den beginne in de gedachte van God aanwezig was. Wan
neer daar de woning was van de Ba.bylonische geleerden, dan 
is daarmee gezegd, dat de intelligibele wereld voor hen ont
sloten was; zij begrepen den zin van het wereldgebeuren en 
konden uitspraken doen over de ware beteekenis der . wisselende 
verschijnselen. Zij heetten ook "de wijze rekenkundigen, die in 
het Huis van Mummu wonen en over de regelingen (of be
sluiten, piristi) der Groote Goden (de hepalers van het lot) 
waken". Deze rekenkundigen waren geen mathematici, zooals 
wij die kennen, ofs·choon .het hun aan mathematisch inzicht 
niet ontbrak, maar astrologen, die aan de waargenomen ver
schijnselen het goddelijk plan konden berekenen, en wier uit
spraken orakels waren betreffende den levensweg van wereld 
en menschen. Hun inzicht was uit het oerwater afkomstig -
ook Apsu, het oerwater, heet bit nimeki, "het Huis der wijs
heid" - omdat de wereldorde, die aan alle eindige waarneming 
onttrokken was, alleen in de woning van de "Groote Goden", 

of wat wij met een gebrekkigen term "het doodenrijk" noemen, 
aanschouwd kon worden. Apsu was dit doodenrijk. 

Deze merkwaardige en indrukwekkende conceptie van een 
goddelijke levensorde, die vanuit de onzichtbare wereld in de 
waarneembare wereld zich opeilibaart, was bij al de hier ge
noemde volken, Grieken, Egyptenaren, Babyloniërs, bekend. 
Wij vinden haar theoretisch uiteengezet in een bekenden Egyp
tischen tekst uit het Oude Rijk, den Sjabaka-tekst. De wereld 
ontstond, zoo lezen wij daar, toen de Schepper uitsprak, wat in 
zijn gedachte lag. De gedachte was in den beginne, in de ver
borgenheid der ongeschapen wereld. Door het woord, dat de 
waarneembare, namelijk hoorbare, vorm van de gedachte is, 
liet God zijn gedachte bij de schepping naar buiten treden; de 
geschapen wereld is zijn waarneembaar geworden gedachte. 
Schepping beteekent opgang van het leven, en het woord van 
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den Schepper werd het leven der wereld en is dat voor altijd 
gebleven; in alles wat leeft en beweegt, zoo lezen wij, is het 
woord van God werkzaam 1). Dat is de theoretische formu
leering van de voorstelling betreffende de goddelijke wijsheid, 
die in de vel1borgenheid woont, maar door de zieners, de wijze 

mannen en in de orakels uit de diepte geopenbaard wordt. 
Deze overoude leer van de schepping door de gedachte en 

het woord van God is in Egypte nooit opgegeven. Wij treffen 
haar tot in de laatste tijden der Egyptische geschiedenis aan. 
In den boven aangehaallden Dendera-tekst 2) uit het Grieksch

Romeinsche tijdvak lezen wij, dat Thot, "die het opgaand leven 
schept, de gedachte (het hart) is van Re en het woord (de tong) 
van Turn", en in anderen samenhang: "wat uit zijn gedachte 
voortkomt, dat wordt onmiddellijk verwerkelijkt; wat hij uit
roept, dat blijft in eeuwigheid bestaan". 

Nu nog de vraag: waarom worden deze geleerden altijd 

"schrijvers" genoemd? Het antwoord moet zijn: omdat het 
schrijven meer nog dan iets anders het kenmerk van hun weten
schap was. 

Wij hebben hier met een opvatting van het schrift te maken, 
die even oud is als het schrift zelf en nog altijd wijd verspreid 
is, namelijk het geloof in de magische eigensohap van het ge

schreven woord. De voorstelling is dan deze, dat een in schrift 

gebrachte spreuk haar kracht behoudt en werkzaam blijft zoo 

lang, aJls het geschrevene bestaat. Ook in Egypte werden de 

vele teksten op tempel- en grafmuren, op sarcophagen, graf

steenen en lijkpapyri geschreven, niet in de eerste plaats om 

door de levenden of afgestorvenen gelezen te worden, maar 

om den inhoud van het geschrevene te verwerkelijken. De 

schrijvers van zulke teksten oefenden een geheimzinnige kunst 

1) Joh. I: I vgg.: "In den beginne was het Woord, en het Woord 
was bij God, en God was het Woord. Alle dingen zijn door hetzelve 
gemaakt. . .. Daarin was leven," 

2) Brugseh, Thes. p. 759 vg. 
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uit. Z~i stelden den inhoud der spreuken in werking, en wan
neer het om de ()verwinning op den dood ging, wat de hoofd
inhoud der Egyptische godsdienstige teksten was, dan waren 
de schrijvers bewerkers van die overwinning. Ook daarom 
heetten zij "Meesters in de magisohe kunst in het Huis des 
Levens". 

Toch moeten wij uit het feit, dat deze opvatting van het 
schrift bij talrijke volken, ook bij de Egyptenaren, telkens weer 
tot onnoozele tooverpraktijken geleid heeft, niet besluiten, dat 
wij alleen met naief bijgeloof te maken hebben. Ook magische 
voorstdlingen en handelingen kunnen van zienswijzen getuigen, 
die alles behalve naief zijn. Het was niet naief wanneer de 
Egyptenaren het leven als een magische energie opvatten en 
daarom de godin van de tooverkracht met het teeken van leven 
in de hand afbeeldden; ook niet wanneer zij magische eigen-. 
schappen aan het kruid en den boomtak of aan het voedsel 
toeschreven. En ik geloof, dat het met de tooverkracht van het 
schrift niet anders gesteld is. 

Het blijkt namelijk, dat de Egyptenaren in het schrift dezelfde 
geestelijke werkelijkheid hebben gezien als in het gesproken 
woord. Het woord is ,hoorbare gedachte, het schrift tzichtbare 
gedachte. In beide gevallen heeft een geestelijke werkelijkheid 
waarneembaren v()rm gekregen. De schrijver legt zijn gedachte 
in het schrift neer, en zij blijft daarin leven, onafhankelijk van 
zijn persoon, zoolang als het schrift bestaat. Men zou het schrift 
de zichtbare ziel of den dubbelganger van den schrijver kunnen 
noemen. Als dat ons vreemd klinkt, is het alleen omdat het 
schrijven voor ons een zoo mechanische bezigheid is geworden, 
dat wij het wonder van het schrift nauwelijks of in 't geheel 
niet meer opmerken. Toch hebben wij alle gelegenheid om het 
gewaar te worden. Äls wij een lang vergeten brief voor ons 
nemen en lezen, dan blijkt het schrift geen doode letter te zijn. 
Uit het geschrevene herleeft de geest van den schrijver voor 
ons bewustzijn; wat hem bewoog, zijn gevoelen denken, zijn 
ziel, is er in bewaard gebleven, leeft er in en blijft er ook 
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verder in leven. Het is geen bijgeloof, als wij zeggen, dat het 
schrift bezield is, en dat er leven van uit gaat; het is een wer
kelijkheid die wij niet wegredeneeren kunnen, hoe onverklaar
baar zij ook zij. Wie er een nawerking van primitieve denk
vormen in meent te zien maakt de zaak niet duidelijker. Na
werking of niet-nawerking - wij heliben in ieder geval met 
een stuk eigen ervaring te maken,en wij bedriegen ons zelf, 
wanneer wij die ervaring, terwiLle van een vooropgezette 
theorie, als een vreemd element in ons bewustzijn beschouwen. 
Dat kàn alileen d'ienen om het onverklaarbare van onze onder
vinding te bemantelen en aan de aandacht te onttrekken. Het 
mag beeldspraak zijn, als wij zeggen, dat het schrift bezield is, 
en dat het zich handhaaft zoolang als het bestaat. Maar een 
onverklaal'bare werkelijkiheid als deze kan alleen in beeldspraak 
uitgedrukt worden. 

Laat ik hier even aan de ov~reenkomstige natuur van het 
woord herinneren, een overeenkomst waarvan de Ouden zich 
volkomen bewust waren. Ook het gesproken woord is een 
levende werkelijkheid en even geheimzinnig als het schrift. 
Het woord van overtuiging en wil, vooral het bevelend woord, 
handhaaft zich en schept een nieuwen toestand; het is in letter
lijken zin een tooverwool'd. De staf in de hand van den woord
voerder in de Homerische volks'Vl"rgadering was een tooverstaf 
van denzelfden aard als de staf of de tak in de hand van den 
waarzegger en bezweerder; hij verleende aan den spreker de 
wijsheid en de scheppende macht die uit de diepte der aarde 
afkomstig is. De Ouden hebben dan ook de tooverkunst der 
welSprekendheid beter gekend en hooger gewaardeerd dan 
wij. In Egypte was "Het hevelend Woord", Hu, een goddelijk 
wezen, nauw verbonden met den god der tooverkunst, Heka; 
en aan zijn zijde zien wij telkens weer den god der wijsheid, 
Sia, staan, dus een wijsheid, die met bezieling en geestelijke 
macht nauw verwant was. Deze figuren waren geen vage 
abstracties, maar goddelijke wezens met scherp omlijnde trek
ken en vol leven, "begripsgoden" van het type, dat wij zoo 
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moeilijk kunnen begrijpen, maar dat volkomen beantwoordde 
aan het godsdienstig denken van al de antieke volken, 
misschien allermeest van de Romeinen en het Avesta-volk. 
"Het bevelend Woord", Hu, was een cosmogonische god bij 
de schepping aanwezig; zijn bevel was het woord van den 
Schepper en het leven der wereld. Het is vol diepen zin, dat 
de term hu ook voedsel, den typischen drager van leven, 
beteekent. In de kraoht van het 7;oedsel was het woord van 
den Schepper belichaamd. 

Gegevens als deze en andere, die ik straks zal noemen, 
toonen ongetwijfeld aan, dat de antieke volken het geheim 

van het schrift en het gesproken woord duidelijker opgevat 
hebben dan wij. In plaats van te zeggen, dat zij daarmee 
primitieve magische voorstellingen hebben verbonden, druk
ken wij het beter uit, als wij zeggen, dat zij op dit gebied, 

gelijk op vele andere gebieden, de verschijnselen dieper . en 
juister opgevat he<bben dan wij, en dat hun magische be
schouwingen en praktijken het bewijs daarvan leveren. 

Wat nu vel'der het sdhrift betreft zijn de Egyptisohe ge
gevens bijzonder duidelijk. Het schrift was voor hen een 
mystieke werkelijkheid; het geschrevene leeft. Een van de vele 
woorden voor schrift is "leven", anch, met het teeken van 
schrift als determinatief, dus "leven in den vorm van schrift". 
In latere tijden komt als naam van een geschreven gods
dienstigen tekst "de ziel der goden" of "de ziel van Re" voor. 
De ziel van God leeft in het geschrevene; het schrift is zijn 
waarneembaar geestelijk wezen of zijn dubbelganger. Een 
andere naam is "de ziel die den god doet leven en zijne 
vijanden overwint". Het schrift oefent dus macht uit, het 
handhaaft zich overeenkomstig zijn inhoud. Toch is het in de 
hier genoemde uitdrukkingen geen toovermiddel, waarover de 
mensch op vrije wijze beschikken kan om zijne doeleinden te 
bereiken, zooals wij dat in de magie van alle tijden telkens 
weer geïllustreerd vinden. Een voorbeeld is het in Num. 5.23 
genoemde: een op een blad geschreven vloek wordt in water 
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ui~ewischt; de kracht van het geschrevene gaat in het water 
over, en het vloekwater is gereed. Dat is wat ik zooeven 
onnoozele magie noemde; het procédé is van louter techni
schen aard, en het stond iedereen vrij . het toe te passen. 
Anders is het met de op schrift gebrachte heilige teksten. Ook 
die zijn bezield en er gaat kracht van uit, maar zij zijn geen 
toovermiddelen ter beschikking van den mensch. Wij komen 
de Egyptische opvatting nader hij, wanneer wij op onzen 
eigen indruk van het schrift letten. Er zit leven in en het 
oefent invloed uit overeenkomstig zijn inhoud. Maar het komt 
niet bij ons op er een toovermiddel van te maken om daarmee 
onze bijzondere doeleinden te bereiken. 

Het schrift was het geheim der geleerden, die er angstvallig 
over waakten; een oningewijde mocht er zich niet mee be
moeien. Niet omdat het een moeilijk te leeren kunst was, die 
zij liefst voor zich zelven wilden houden, maar omdat ieder 
schrift een mystieke werkelijkheid was, waar leven van uit
ging, en omdat de heilige oorkonden belichamingen waren van 
het goddelijk wezen. In uitspraken van mythisch en aard kon 
dat het duidelijkst gezegd worden. Zoo lezen wij dat het 
schrift, gelijk het woord, in den beginne bestond; in bei,de 
heeft de Schepper zijn gedachte verwerkelijkt. Volgens een 
pyramidetekst geschiedde de schepping, "toen de Schrijver 
van het goddelijke schrift de bestaande wereld uitsprak, en 
wat nog niet bestond deed ontstaan" 1). Schrift en woord 
wisselen hier met elkaar af en hebben blijkbaar precies de
zelfde beteekenis; het schrift is de zichthare, het woord de 
hoorbare gedachte van den Schepper. De wereld is evenzeer 
het schrift als het woord van God. 

Of laten wij zeggen: de wereld is de goddelijke gedachte in 
woord en beeld uitgedrukt. Want "schrijven", sesj, beteekent 
ook "afbeelden, teekenen, schilderen"; "schrift" is ook "beeld, 
teekening, schilderij". Beide begrippen zijn, gelijk in zoo vele 

1) Pyr. II46. 
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talen, ten nauwste verwant; ik denk aan het Grieksche i'QacpElv, 

het oud-Noorsche "skri~a", het Gothische "meljan"; ook ons 
"teek enen" in "aanteekenen, onderteekenen" enz. Het schrij
ven was een beeldende kunst, het oudste schrift was 
beeldenschrift. Dat de Schepper de wereld geschreven heeft 
beteekent dan, dat hij een beeld van de wereld ontworpen 
:heeft, het heeld dat wij rond om ons heen aanschouwen, en 
dat de goddelijke gedachte of de idee, die vóór de schepping 
bestond, illustreert. Het begrip wereldbeeld, pictura mundi, is 
antiek; maar het werd in het Christelijk taalgebruik overge
nomen en kreeg, zooals Huizinga indertijd in deze Akademie 
uitvoerig besproken heeft, in de theologie en de cfichtkunst 
der vroege Middeleeuwen een merkwaardige uitvorming 1). 

Om nu nader ' te weten te komen, hoe de Egyptenaren dit 
wereldschrift of wereldbeeld opgevat hebben, laat ik alge
meene beschouwingen ·over de antieke opvatting van het beeld 
achterwege en vestig alleen de .aandacht op enkele 'gegevens 
die de Egyptische literatuur ons over het cosmische schrift 
aan de hand doet. 

Daar lezen wij, dat de godin van het schrift, Sesjat, bij den 
aanvang der wereld geschreven heeft. Haar woning is "het 
Huis des Levens", dus het rijk van Osiris, waar de verrijzenis 
geschiedt, en waar de geleerde schrijvers het mysterie van het 
leven aanschouwen. Een andere naam van haar woning is 

. "het Huis van het Net", waar Thot de wereldorde regelt; het 
!let is, gelijk het geweven kleed, in Egypte (ook in Bahylonië) 
het symbool van de wereldorde. De cosmische natuur van de 
godin van het schrift staat dus vast. Zij is de Egyptische
,Zeven-godin. Het attrrbuut, waarmee zij altijd verschijnt, en 
dat tevens de hieroglyph van haren naam is, heeft den vorm 
van een ster met zeven stralen onder twee omgekeerde horens; 

1) J- Huizinga, Ueber die VerknüPfung des poetischen mit dem 
theologischen bei Alanus de Insulis_ Meded. der Kon Akad. van 
Wetenschappen 74 (1932), blz. 59 vgg_ 
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waarschijnlijk zijn zonnestralen bedoeld 1). Naast deze Zeven
godin, "die in den beginne schreef", staan "de Zeven wijze 
Bouwmeesters", de Za:isu, hare dienaren, die ook bij de 
schepping geschreven hebben. Ook deze zijn cosmogonische 
wezens; hun bouwwerk is de wereld, of juister gezegd: het 
leven der Iwerelld. Want telkens weer blijken vernieuwing en 
onvergankelij}Qheid hun werk te zijn. Zij schenken aan den 
doode tallooze j.aren van leven en verlengen de jaren van de 
levenden. Samen met Sesjat doen zij ook den doode herleven, 
of, zooals het met een bekenden term heet: "zij verzamelen 
zijne ledematen" 2), d.i. bouwen het lichaam weer op. 

Dat ûjn de Schrijvers der wereLd ,of de ontwerpers van het 
wereldbeeld. Blijkbaar is daarbij aan het zevental een bij
zondere beteekenis gehecht. Ik heb vroeger hier in de 
Akademie over dit getal in mythe en cultus gesproken. I {et 

duidt de totaliteit in den antieken zin van het woord aan, 
het geheel, waarvan de deel en samenwerken, dus het orgamsch 
geheel, dat tegenstellingen omvat en ze in een hoogere eenheid 
doet opgaan. De totaliteit is in alle antieke godsdiensten het 
kenmerk van het goddelijk leven, dat ondergang en opgallg, 
de typische tegenstellingen, in zich sluit. 

Dat is dan ook het karakter van het wereldbeeld, dat Sesjat 
en de zeven wijze bouwmeesters .ontworpen hebben. Het is niet 

1) Op de Mithra-monumenten is de zonnegod herhaaldelijk met 
zeven stralen uit het hoofd afgebeeld (ó i1tTá"n. :».6.); zij 
omkransen ook het hoofd van Serapis (Helioserapis), Lodge, History 
of Ancient Art I p. 334, vgl. Cook, Zeus I p. 189. Dat Sesjat de 
overwinning van den zonnegod op de duisternis bewerkstelligt, 
blijkt uit hare verbinding met de "Zeven Bouwmeesters" (zie verder 
beneden) en met de panterkat van Re, de godin Mafdet. Van ouds 
wordt Sesjat met Mafdet samen genoemd, en het pantervel is haar 
attribuut. De klauwen van Mafdet zijn de stralen ' der zon (Pyr. 
1212); met die wapens doodt zij Apap, de slang van het donker 
en het oerwater. Dat moet ook het werk van Sesjat zijn geweest, 
toen zij de wereldorde stichtte. 

2) Pyr. 616. 
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een In alle eeuwigheid ,onveranderlijk beeld; het bezit de 
bewegelijkhdd van het leven en vooral van het onverganke
lijke leven, dat de samenvatting is van dood en leven, en 'dat 
zich in verrijzenis openbaart. Hun schrift is geen doode letter, 
geen star beeld, maar he·zielde werkelijkheid. De goddelijke 
gedachte is er in uitgedrukt, len die staat . met goddelijk leven 
gelijk. Zoo hebben ook de Middeleeuwsche .theologen over de 

pictura mundi gedaoht. Leven en vernieuwing zijn hare 
kenmerken. 

Ook de Grieksche overlevering kent een groep van zeven 
wijzen. Het eerst zijn zij door Pindarus in Ol. 7 vermeld. Het 
lied ,is aan den Rhodier Diagoras gewijd, en ter verheerlijking 
van zijn geboorteplaats haallt de dichter de mythe van het 

ontstaan van Rhodos aan. Het eiland blijkt een zondvloed

eiland te zijn, of wat wij zoo noemen; het lag eerst diep ,onder 

het water verborgen; maar Helios zag het en bewoog Zeus 

om het aan hem als woning en bezit aan te wijzen, zoodra het 

uit het water opdook. Zoo gesohiedde; Helios vestigde zich op 

Rhodos, en - zoo lezen wij - daar werden hem zeven zonen 

geboren, de Heliaden; aan hen schonk hij de grootste wijsheid, 

aoq;ó)Txu;a 'JJofjp.aTa, onder de eerste menschen. 
VlQlgens de oudste overlevering zijn dus de zeven Grieksche 

wijzen mytlhische wezens, zonen van den zonnegod, die het 

opgedoken eiland tot zijn woonplaats had gemaakt. Met de 

zeven wijzen, die Plato en anderen na hem met namen meenden 

te kunnen nlQemen, hebben zij dus niets te maken. Maar wel 

dringt een andere vergelijking zich op, namelijk met wat wij 

v·erder over de zeven Egyptische bouwmeesters, de wijze Zaisu, 

lezen. Ook die blijken op het zondvloedeiland van den' zonne

god thuis te hooren. De plaats rheet hier "het eiland der ont

vlamming", omdat de zon bij de schepping der wereld daar 

voor den eersten keer haar licht deed schijnen. Het eiland was 

het eerste stuk aarde, dat uit het oerwater te voorschijn kwam; 

daar begon het leven, of zooals een pyramidetekst het uitdrukt: 
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"daar is de levensorde (ma-a-t) inplaats van de wanorde 
(isfetu) gezet" 1). De zeven wijze bouwmeesters op het eilanJ 
van den zonnegod hebben de demonen der duisternis overwon
nen en de wereld opgebouwd. Hun wijsheid is in de wereldorde 
geopenbaard of geschreven. Want de zeven bouwmeesters 
hebben "het eerst geschreven". 

De overeenkomst van de Grieksche met de Egyptisohe mythe 
is, naar het mij voorkomt, duidelijk. De voorstelling die er aan 

ten grondslag ligt is overoud en in de Grieksche wereld mis
schien even oud als in Egypte. Wij behoeven niet aan ont
leening te denken, want iedere trek van de mythe was in . de 
antieke wereld ook buiten Egypte bekend. 

Met deze opvatting van wereldorde is die van goddelijke 
lotsbepaling nauw verbonden. Laat ik in dezen samenhang 
alleen aan een enkele bekende antieke formuleering daarvan 
herinneren, namelijk de V'oorstelling, dat het lot der menschen 
door de goden opgeschreven is. In den regel ziet men 'daarin 
het geloof in de onverandedijkheid van !het lot uitgedrukt. 
Zoo heeft ook Ovidius het opgevat; in het laatste boek van de 
Metamorphosen is de onaantastbaarheid van het opgeschreven 
fatum op ,drastische wijze geschilderd. Wat zwart op wit staat, 
of zelfs in metalen platen gegrift is, dat verandert niet. Maar 
wanneer Assurbanipal 'voor N abu, den god van het schrift en 
alle wetenschap, neerknielt en bidt: "Ik geef mij aan U over, 
verlaat mij niet; mijn leven is voor Uw aangezicht opge
schreven", en Naibu hem antwoordt: "Vrees niet, Assurhanipal; 
een lang leven zall ik U schenken", dan blijkt wel daaruit, dat 
met het opschrijven van zijn leven voor God niet de voor
steUing van de onveranderlijkheid van het opgeschrevene, in 
den zin van voorbeschikking, verbonden is, maar wel de ge
dachte, dat de beschikking inde hand van God ligt. Het schrift 
van God was ook in dit geval zijn waarneembare gedachte; 
zij openbaarde zich in het leven van Assurbanipal; dat leven 

1) Pyr. 265. 
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was van geen toevallige omstandigheden afhankelijk. Met 
dezelf.de beteekenis hebben de Romeinsche Fata Scribunda, "de 
Sohrijvende Beschikk'ingen", het lot van ieder kind bij de ge
boorte gescihreven. Hun naam is merkwaardig, niet alleen in 
grammaticaall opzioht, maar ook en vooral, omdat ,de gelijk

stelling van het goddelijk woord met het goddelijk schrift daarin 

is uitgedrukt; want Fatum is het goddelijk spreken, uit fari 
afgeleid. Het herinnert ons aan ,de Egyptische formuleering: 

de wereld ontstond, toen de Schrijver van het goddelijk schrift 

de hes taande wereld uitsprak. 
In dezen samenhang krijgt ook de Oud-Testamentische uit

drukking "het Boek des Levens" een duidelijken zin. Het boek 
of het schrift des levens is het leven dat in de gedachte Gods 

lag en door het sdhrift verrwerkelijkt wordt; de mensch leeft 
door het goddelijk sChrift of door "het Boek des Levens". Maar 

schr'ift kan ook uitgewischt worden, en dan houdt zijn leven 

op. En het was Israëlietisch geloof, dat ook God zijn schrift kon 

uitwisschen. Na het oprichten van het gouden kalf zegt Mozes 
tot J.ahwe: "vergeef todh hunne zonde; maar indien dit on
mogelijk is, wisch mij dan uit het boek dat Gij geschreven 
hebt" 1). 

Het gel'Üof dat God het lot van den mensch sohrijft, heeft bij 

geen van de antieke volken tot fatalistische beschouwingen 
geleid. Het schr'ift van God is en blijft, zoolang het bestaat, 
een levende werkelijkheid, ,de werkelijkheid van het goddelijk 

leven. Kenmerkend is het antwoord van N a:bu aan Assurbanipal: 

"een lang leven zal ik U schenken". Dat is ook wat de zeven 
Wijze Bouwmeesters, de goddelijke Schrijvers, sohenken: vele 

jaren, tallooze jaren, en wat de Zeven-godin Sesjat schenkt, 
wanneer zij den naam van den koning op de bladeren van den 

heiligen boom schrijft: millioenen jaren, eeuwige vernieuwing. 

1) Ex, 32:32. Ook Ps. 69:29, Jez. 4:3 en andere plaatsen. 
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Zoo was ook hun wereldbeeld .of . wereldschrift een levend en 
zich vernieuwend beeld, geen starre onveranderlijke werke
lijkheid. 

Dat is het karakter van de antieke goden van wijsheid en 
wetenschap, en de wijzen onder de menschen hebben het god
delijk voorbeeld nagestreefd. Hun beschouwingen zijn niet neer
gelegd in de zedespreuken en levensregelen, die vooral in 
Egypte opgeteekend werden, en waarvan verzamelingen tot ons 
gekomen 'zijn in de "Boeken van Onderricht", sebait(niet 
Weis'heitsbücher", zooals gewoonlijk vertaald wordt). Deze aan
wijzingen omtrent het behoorlijke en vrome gedrag in het dage
lijksch leven hebben met de goddelijke wijshe~d, die in de 
antieke wetenschap nagestreefd werd, niets te maken. Deze 
wijsheid betrof een werkelijkheid van hooger orde, natuur en 
mensch omvattend en in het leven van het heelal geopenbaard. 
Zij was in den beginne en is in het heden; in Egyptische afbeel
dingen zien wij haar 'in lichamelijke gedaante naast den zonne
god op zijn nachtelijke reis door het doodenrijk staan: zijn 
overwinning op den dood is zijn "wijsheid". Ook het menschelijk 
noodlot, dat ondergang en opgang omvat, openbaart de cos
mische wijsheid. Sesjat schrijft den naam van den koning op 
de bladeren van den heilligen asjd~boom; zijn leven is daardoor 
met het leven der aarde onafscheidelijk verbonden. 

Het inzicht in deze alomvattende levensorde was het doel, 
dat de geleerden Zich stelden. En daarom is een vergelijking 
van hun wetenschap met de onze onmogelijk; de doeleinden 
verschillen totaal. Dat w.ordt al te dikwijls uit het oog verloren. 
Welwillende heoordeelaars, die olVer de wetenschap der Ouden 
schrijven, meenen hun eer te bewijzen met te erkennen, dat zij, 
ondanks vele naieve en hijgeloovige voorstellingen, het toch in 
verschillende opzidhten ver in de wetenschap gebracht hebhen. 
De Ouden zouden voor die eer bedanken. Hun belangstelling 
ging een andere richting uit dan de onze. Zij was op het wezen 
der verschijnselen gericht, niet op hun eindige relaties, die over 
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het wezenlijke welDlg of niets vertellen. In exact onderzoek 
hebben zij geen heil gezien. Met vol bewustzijn stuurden zij op 
het raadselachtige - want dat is het wezenlijke - der ver., 
sohijnselen aan, en het mysterie van het cosmische en het 
menschelijke leven . werd voor hen het voornaamste en het 
eenige volwaardige onderwerp van hun naspeuren. Het ware 
inzicht was inzicht in de levensorde; het ideaal van hun weten
schap was levenswijsheid. "De wetenden (rechiu) leven". Willen 
wij hen verstaan en hen begrijpen, zooals zij zichzelven begrepen 
hebben, dan moeten wij hen daarin begrijpen. Anders spreken 
wij langs hen heen. Met onzen maatstaf gemeten komen zij er 
slecht af, gelijk ook wij, met hun maatstaf gemeten, er wel heel 
slecht zouden afkomen. 
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