
DE RIJKDOM DER AARDE IN MYTHE EN CULTUS 

DOOR W. B. KRISTENSEN 

Het denkbeeld van den rijkdom der aarde, door onderaardsche goden 
geschapen, heeft in de mythen en godsdienstige practijken der antieke volken 
vele en soms merkwaardige uitdrukkingen gevonden. De meeste en uit
voerigste gegevens danken wij aan de Grieken en Romeinen. PI~ton, "de 
Rijke"; Dis Pater, "Vader Rijkdom" of ,;de Rijke Vader"; Saturnus, wiens 
naam waarschijnlijk met satur, "verzadigd, rijkelijk voorzien, vruchtbaar" 
samenhangt; Ops consiva, "de verborgen Overvloed", de geheimzinnige be
schermgodin van Rome en met Consus en Saturnus nauw verbonden, hooren 
allen in de onderwéreld thuis. Men heeft dat heel begrijpelijk gevonden. 
De Ouden dachten bij rijkdom in de eerste plaats aan den voorraad van. 
levensmiddelen, het plantaardig en dierlijk voedsel, waarbij de planten den 
voorrang hadden, omdat zoowel dieren als menschen daarvan leven. De 
aarde, die de planten voortbrengt, was de eerste schenkster- van rijkdom; 
de goden van den rijkdom waren dan ook aardgoden. En wat hun onder
aardsche natuur betreft - zij waren zelfs de typische goden van het dooden
rijk - wordt aangevoerd, dat de Ouden hun voorraden van graan en andere 
veldgewassen, ook den wijn, in groote vazen, nUfot, onder den grond be
waarden, of in daarvoor ingerichte groeven, at:tQoi, de Romeinsche ·putei. 
De onderaardsche schatkamers werden door onderaardsche goden bewaakt. 

Dat alles is juist. Maar het goddelijk karakter van den rijkdom der aarde 
en de onderaardsche natuur van deze goden is . daarmee nog niet verklaard. 
Godsdienst is niet te verklaren uit wat niet godsdienst is. Ook wij weten wel, 
dat alle rijkdom tenslotte van de aarde afkomstig is; maar daarom schrijven 
wij nog geen goddelijk karakter aan den rijkdom toe. En het kuilen van 
levensmiddelen is een rationeele maatregel, dien ook onze boeren toepassen, 
maar zonder godsdienstige voorstellingen daarmee te verbinden. Men mag 
vragen: wat heeft de Ouden er toe gebracht er anders over te denken. Het 
antwoord kan alleen zijn, en wij zullen het bevestigd vinden, dat z~ over de 
levensmiddelen en hun bewaarplaatsen anders dachten dan wij, omdat zij 
er een heilig karakter aan toekenden, namelijk de heiligheid van het leven 
der aarde. Dat leven was heilig, omdat het verrijzend leven is; het vernieuwt 
zich ieder jaar. De aarde deelt haar leven mee aan de planten, die uit haar 
opgroeien. En niet alleen aan de planten, maar aan de geheele schepping, 
zelfs aan het licht, dat iederen morgen uit de aarde verrijst. Willen wij de 
godsdienstige opvatting van den rijkdom der aarde begrijpen, dan doen wij 
goed met eerst op deze opvatting van het leven der aarde te letten. Zij is in 
talrijke mythen en cultus vormen uitgedrukt. 

De mensch leeft het leven der aarde. Hij is ook uit de aarde ontstaan. 
"God vormde den mensch,. Adam, uit stof van den vruchtbaren aardbodem, 
adama." Het mag twijfelachtig zijn, of de naam Adam etymologisch met 
adama samenhangt, en men mag meenen, dat wij hier met een woordspeling 
te maken hebben. Maar niet twijfelachtig is het, dat de Schrijver van 
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Gen. 2 : 7 en zijne lezers een wezenlijken s!lmenhang tusschen beide woorden 
onderstellen. Want ook een woordspeling moet een zin hebben; anders is zij 
wartaal. "Rust roest" is een goede woordspeling, omdat zij een begrijpelijken 
zin door woorden van overeenkomstigen klank uitdrukt. Bij "Adam uit 
adama geschapen" was de voor iedereen begrijpelijke zin, dat de mensch 
aan de aarde verwant was. Babylonische en Grieksche mythen geven uiting 
aan dezelfde overtuiging. Marduk vor~t de menschen uit klei der aarde; 
zoo ook Prometheus. Deukalion en Pyrrha laten het nieuwe menschengeslacht 
uit de "beenderen der Groote Moeder", steenen der aarde, ontstaan,' waarbij 
de woordspeling laó~·liia~J "volk-steen" te pas komt. Het Noorsche woord 
;,jordmor" en het Duitsche "Hebamme" getuigen van hetzelfde geloof. De 
mensch is uit de aarde afkomstig, en door het voedsel, dat hij van haar 
ontvangt, blijft hij het leven der aarde leven. 

Dat wat zijn materieele bestaan betreft. Maar het onderscheid dat wij 
gewoon zijn tusschen materie en geest te maken, is niet antiek. En bij al de 
oude volken treffen wij de opvatting aan, dat ook de vormen van het 
geestelijk leven der menschen met de levensorde der aarde overeenkomen. 
Ik denk aan de Grieksche .[HP.I(Jt;E~, de goddelijke wetten en instellingen, 
die voor individu en maatschappij gelden en hun blijvend bestaan verzekeren; 
voor het bewustzijn der Grieken was Themis dezelfde als Ge, de aardgodin. 
Themis en Ge gaven in Delphi orakel, en themistes kon van ouds ook orakel ' 
beteekenen. Want het orakel werd vooral gevraagd, wanneer men onder 
moeilijke omstandigheden te weten moest komen, welke maatregelen met de 
orde van het blijvend leven overeenkwamen. Dat werd uit de diepte der 
aarde medegedeeld ; daar zetelde de levensorde zoowel van ·de aarde als van 
de menschen. Dat was niet alleen Grieksch geloof. Volgens de Babylonische 
overlevering waren de menschelijke 'wetten, ook alle kunsten en wetenschap
pen, kortom de geheeIe beschaving, in den beginne door Ea, den wijzen god 
in de onderwereldsche wateren, aan de menschen medegedeeld. In Egypte 
was Ma-a-t de godin van natuurorde en zedelijke orde tezamen; met nadruk 
wordt verklaard, dat goden en menschen door haar leven. En zij was, gelijk 
Themis, een aardgodin; haar teeken diende als voetstuk - het symbool van 
grondslag - vooral van Ptah, Min en Osiris, goden van het leven der aarde. 
De idee van een universeele levensorde, uit de aarde afkomstig, was aan al 
de antieke volken bekend, de Israelieten niet uitgezonderd. De aarde bewaakt 
het mysterie van het iich telkens vernieuwend leven. 

Die idee werd in Egypte reeds vroeg, omstreeks 2500 v. Chr. , op een 
wijze uitgewerkt, die voor het recht verstaan van de antieke opvatting 
van den rijkdom - d.i. van het leven - der aarde belangrijk is. Wij lezen 
in den bekenden Sjabaka-tekst, dat Ptah, de god van den vruchtbaren aard
bodem, de wereld door zijn woord geschapen heeft. Vóór de schepping be
stond zij in zijn gedachte; de schepping geschiedde, zoo lezen wij, toen de 
gedachte in den vorm van het woord naar buiten trad en waarneembare 
werkelijkheid werd; want het woord is waarneembare gedachte. De god der 
aarde sprak de wereld uit en haar leven begon. De wereld is zijn gedachte 
en daarom een goddelijke werkelijkheid; haar leven is het leven van den 
Schepper en buiten zijn gedachte en zijn woord bestaat niets. "Alles wat 
leeft en beweegt, dat leeft door de gedachte en het woord van Ptah"; en 
verder : "alle werkzaamheden en kunsten zijn overeenkomstig dit woord 
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geschapen; alle dingen hebben daardoor hun waarde gekregen". De waar
neembare wereld is evenzeer een geestelijke als een materieele werkelijkheid. 

De god van den vruchtbaren aardbodem heeft zijn eigen leven aan de 
wereld gegeven. Dat verklaart wat wij in dienzelfden tekst over den gang 
van de schepping lezen. Het eerst · werden de levensmiddelen geschapen. 
Tot tweemaal toe worden die de bijzondere voortbrengselen van Ptah ge~ 
noemd 1). "Alle overvloed en" al voedsel - wij kunnen gerust vertalen: alle 
rijkdom der aarde - is door. dit woord ontstaan." Dat het voedsel de bij~ 
zondere incarnatie van het woord van den Schepper is, verklaart hoe het 
komt, dat het Egyptische woord hoe twee schijnbaar geheel verschillende 
beteekenissen heeft; het is de gewone term voor "goddelijk bevel", het 
bevelend woord, soms als een persoonlijk wezen opgevat en afgebeeld; maar 
het beteekent even dikwijls "spijs, overvloed" 2). Als wij daarin een materia
listische opvatting van het heilige meenen te zien, vergissen wij ons; eerder 
geldt dat de materie geestelijk opgevat is. De Egyptenaren - en zij niet 
alleen, maar al de antieke volken - hebben in de spijs en den drank, die 
het leven onderhouden en vernieuwen de scheppende kracht van den god der 
aarde werkzaam gezien, en daarom het voedsel als den primairen drager 
beschouwd van het leven, dat op het bevelend woord van den Schepper, den 
god der aarde, ontstond. In het voedsel is het onvergankelijk leven der aarde 
aanwezig, onvergankelijk omdat het leven der aarde ook den dood omvat. 
Dat leven is uit de onderwereld afkomstig, gelijk het orakel uit de onder
wereld afkomstig was. Want daar zetelt het absolute leven. Een veel 
gebruikte Egyptische term voor het doodenrijk was "het land des levens". 

Wij zijn daarmee in den gedachtenkring van de mysteriegodsdiensten 
beland, en het zal blijken, dat de antieke opvatting van den rijkdom der 
aarde bij deze grondgedachte van de mysteriegodsdiensten aansluit: 

Ik herinner eerst aan wat wij over den Romeinschen god van den rijkdom, 
Dis Pater, vernemen. Cicero noemt hem "den vertegenwoordiger van het 
wezen en de natuur der aarde" en voegt er bij: "hij heet de Rijke, of in het 
Griekschn).ov~wv,omdat alle dingen in de aarde ondergaan en uit de aarde 
opgaan" 3). Men zal vragen: wat heeft rijkdom met ondergang te maken? 
De uitspraak doet eerder aan Stoicijnsche bespiegeling dan aan godsdienstig 
geloof denken. Toch heeft Cicero hier Romeinsch geloof volkomen juist 
weergegeven. Het was inderdaad oud Romeinsch geloof, dat deze god van 
den rijkdom der aarde evenzeer de bewerker van het onheil als van het heil 
was. Wij weten het, omdat het saeculaire feest van ouds aan hem gewijd 
was. Ik heb vroeger in deze Akademie daarover gesproken 4) en herinner 
hier alleen aan het feit, dat het saeculaire feest alleen in tijden van den 
hoogsten nood gevierd werd en aan Dis Pater, den onderaardschen god van 

1) In de uitgave van Sethe (Dramatische Texte I92S) nr. 57 en SS. 
2) De god Hoe, "het bevelend woord", met den god Npr, "het graan", gelijk 

gest~ld, Lacau, Textes religieux (1910), no. SS. 
3) Cic. de nat. deor. 2.66 (26) : Terrenea autem vis omnis atfJue natura Diti 

patri dedicata est, qui Dives, ut apud Graecos· HAomwv, quia et recidunt omnia 
in- terras et oriuntur eterris. 

4) Kringloop en Totaliteit, blz. 14 vg. en IS vg. (Meded. der Kon. Ned. Akad. 
van Wetenschappen 1935) . 
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rijkdom, gewijd was, omdat hij het onheil veroorzaakt had, maar ook de 
eenige was, die redding kon brengen. Als god van het leven der aarde, 
waarin dood en leven tot onvergankelijk leven verbonden waren, leidde hij 
het volk door den ondergang tot de verrijzenis, die alleen door den dood 
kon geschieden. Daarom was het saeculaire feest een mysteriënfeest van het
zelfde karakter als het feest te Eleusis, aan Demeter, ook de godin van het 
leven der aarde, gewijd. Kenmerkend voor beide feesten was de stemmi!lg 
van angst en hoop, waarin de heilige handelingen, die de overwinning op 
dood en eindigheid ten doel hadden, verricht werden, de stemming die alle 
vormen van mysteriëndienst beheerscht. 

Het feit dat de Romeinen geen van hun cultushandelingen, ook het 
saeculaire feest niet, met den naam mysteriën dienst aangeduid hebben, en 
dat van een Romeinsche inwijding in mysteriën nooit gesproken wordt, moet 
ons hier niet misleiden. Dat deze termen van ruimen omvang en vagen 
inhoud ontbreken, bewijst allerminst, dat ook hun bijzondere en concrete 
toepassingen aan de Romeinen onbekend waren. Gelet op den eigenaardigen 
Romeinsehen geestesaard, het karakter van hun begaafdheid, moeten wij 
zelfs verwachten, dat de toepassingen hun aandacht en belangstelling sterker 
getrokken hebben dan de samenvattende beschouwingen. En inderdaad 
bewijst niet alleen de vereering van Dis Pater, maar evenzeer een aantal 
andere gegevens - enkele zal ik straks noemen -, dat wat in de oudheid 
onder mysteriëndienst en inwijding algemeen verstaan werd, een even be
langrijk bestanddeel van den Romeinsehen godsdienst uitgemaakt heeft als 
van welken anderen antieken godsdienst ook. Het saeculaire feest sluit bij 
overoude Romeinsche vormen van mysteriën dienst en inwijding aan, geheel 
beheerscht als het was door de gedachte aan dood en verrijzend leven, 
het absolute leven. De god van den rijkdom der aarde was de god van de 
volheid van het leven der aarde, de volheid die ook den ondergang verdroeg. 
Rijk is hij, die boven alle wisselende lotgevallen des levens verheven is. 
Rijkdam is zelfstandig leven. Dat leven bezit de aarde. 

In den Grieksehen godsdienst komt het mystieke karakter van den rijkdom 
der aarde even duidelijk tot uitdrukking: Plutos behoort tot den godenkring 
van Eleusis. Na den dood der aarde laat Demeter, volgens de Homerische 
Hymne -aan haar gewijd, de "levenschenkende gewassen" weer opgroeien 
en sticht tegelijker tijd den mysteriëndienst. Zij wijst aan de vorsten van 
Eleusis de heilige handelingen aan, die niet verteld, maar alleen aanschouwd 
kunnen worden. Gelukzalig is hij die ze aanschouwd heeft, de door de 
godinnen van Eleusis beminde; "dadelijk zenden zij Plutos naar zijn huis, 
den god, die de ornenschen met rijkdom begiftigt". Zoo eindigt de hymne. 

Over Plutos, die de zoon van Demeter heet, zijn de inlichtingen niet talrijk, 
maar duidelijk genoeg om zeker te maken, dat in Eleusis- dezelfde gods
dienstige opvatting van den rijkdom bestond als in Rome. Plutos is 
herhaaldelijk afgebeeld en altijd in de gedaante van een kind. Wel een 
zonderling bedenksel, indien hij alleen een allegorische figuur is, de personi
ficatie van wat wij rijkdom noemen. Wat heeft rijkdom met een kind te 
maken? De verklaring is niet twijfelachtig; een bekende en dikwijls ge
commenteerde beschrijving van de epoptie, het aanschouwen van het mysterie 
te Eleusis, geeft de oplossing. Op dit beslissende oogenblik van de inwijding 
werd, zoo lezen wij, door den leider der heilige handelingen de ~eboorte van 

602 



5 

het goddelijk kind met luider stem aan de geloovigen verkondigd, terwijl 
een in stilte afgemaaide korenaar vertoond werd. Het spreekt van zelf, dat 
het kind bij die gelegenheid het nieuw geboren leven der aarde vertegen
woordigt. De geboorte van het kind was het heilsfeit, waarnaar met ver
langen en in spanning uitgezien werd. De moeder wordt Brimo en het kind 
Brimos genoemd. Brimo was de godin der onderwereld en beantwoordt 
volkomen aan Demeter en Kore, en in Brimos mogen wij met de meeste 
uitleggers den mystieken naam van Plutos zien 1). "Rijkdom", d.i. de 

l'ig. I. 

manifestatie van het leven 
der aarde, was zoowel in 
Eleusis als in Rome de 
bekende naam van den 
heiland. Dat leven viel bij 
de inwijding in Eleusis den 
geloovige ten deel. 

Het mysterie van dezen . 
rijkdom is het onderwerp 
van een relief op een Laco
nischen grafsteen uit late
ren tijd 2). Afgebeeld zijn 
twee vrouwelijke figuren; 
de eene, zittend, voedt uit 
een schaal op haren schoot 
een slang (van de slang zijn 
alleen sporen overgeble
ven); zij heet Epiktesis, 
"Rijkdom"; de andere, die 
op een voetstuk vóór haar 
staat, is volgens het op
schrift de godin Euthenia, 
"Overvloed, Rijkdom"; zij 
houdt een mand met vruch
ten in de handen. Midden 

in het veld staat met groote duidelijke letters Telete, "inwijding", geschreven 
(zie de hier bijgevoegde figuur 2)). Svoronos en Cook meenen, waarschijnlijk 
terecht, dat Epiktesis de naam is van de overledene en hier in zittende 
houding afgebeelde vrouw. In dat geval heeft de beteekenis van haren naam 
den kunstenaar tot de voorstelling op de stele geïnspireerd. Zij heet 
"Rijkdom", en de naam is door de vruchten op de schaal van Euthenia, 
hare goddelijke beschermvrouw, en door de ~lang, die zij voedt, ver
duidelijkt: de rijkdom der aarde is bedoeld. Wie zoo heet, is tot de in
wijding, de telete, voorbeschikt, want in den rijkdom der aarde openbaart 
zich het onvergankelijke leven, dat den ingewijde ten deel valt. Ook wanneer 
Svoronos en Cook met hun opvatting van de hoofdfiguur geen gelijk hebben, 

1) Foucart, Les Mystères d'Eleusis (I9I4) p. 479 en 495; Harrison, Prole
gomena p. 526; Kern, Die griechischen Mysterien (I927) p. 65 vgg.; Jung
Kerenyi, Das göttliche Mädchen (I94I) p. 71. 

2) Naar A. B. Cook, Zeus I, p. 536. 
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blijft .deze voorstelling een bewijs van den wezenlijken samenhang tusschen 
rijkdom en inwijding. 

De rijkdom is dan een goddelijke werkelijkheid. Hij is, als het leven der 
aarde, heilig, maar daarom ook voor de menschen gevaarlijk; want de 
onmiddellijke aanraking met het heilige trekt den mensch buiten de sfeer der 
eindigheid; het heilige doodt. Die eigenschap van den rijkdom is het onder
werp van de merkwaardige, maar zoo dikwijls verkeerd begrepen mythe 
van Pandora, zij die "alle geschenken" der aarde onder de menschen heeft 
gebracht. 

De goden hadden haar, zoo werd verteld, met alle denkbare schoonheid 
begiftigd, maar ook dubbelzinnigheid en onbetrouwbaarheid in haar hart 
gelegd. Door Herrnes uit het onderaardsche rijk geleid verrees zij in deze 
wereld met hare gaven in een vaas, een nUffir;, het bekende beeld van de 
onderwereld; hare verschijning, anodos, wordt gelijk die van de Eleusinische 
Kore voorgesteld. De menschen ontvingen haar met vreugde, maar ontdekten 
spoedig, dat zij zich vergist hadden. De inhoud van de vaas was niet de 
verwachte aardzegen, want ook onheil en ziekte en dood waren er in ver
borgen. De menschen voelden zich bedrogen. 

Toch was Pandora geen bedriegster. Zij bracht het eenige, wat zij als 
godin van de aarde brengen kon, haar eigèn absolute leven, de totaliteit 
van dood en leven. Niet zij bedroog de menschen, maar de menschen 
bedrogen zich zelf, omdat zij de natuur van de geschenken der aarde niet 
begrepen hadden. Wie den rijkdom der aarde begeert en ontvangt moet 
weten, dat hij krijgt wat met zijn eindigheid in strijd is, en wat hij niet 
zonder angst kan aanvaarden. Het absolute leven der aarde, het mysterie 
van den dood, valt hem ten deel. · 

Maar de menschen hebben geen keuze. Zij zijn genoodzaakt de geschenken 
van Pandora te aanvaarden, de goede en de kwade. Dat is hun noodlot. 
Want onder noodlot verstonden de antieke volken de goddelijke levens orde, 
waarin dood en leven gelijke rechten hebben en tezamen het blijvend leven 
uitmaken, de levensorde der aarde. Daarom was Dis Pater, dus de rijkdom 
der aarde, de god van het noodlot der Romeinen. Maar de gedachte, dat 
tegenstrijdige machten, leven en dood, goed en kwaad, in .het absolute leven 
verzoend zijn, de grondgedachte in de mysteriëndienst, was met het rationeele 
denken der Grieksche en Romeinsche verlichting niet in overeenstemming 
te brengen. Homerus maakt van het goddelijk noodlot een soort van blinde 
natuurwet, een bovengoddelijke macht, en in plaats van de raadselachtige 
vaas van Pandora spreekt hij van twee vazen, verschillend van inhoud. 
"Daar staan op den vloer van de woning van Zeus twee vazen met gaven, 
ooio ni.fi.ol ffwQwv, de eene met goede, de andere met slechte gaven; aan 
wien hij uit beide gelijkelijk toedeelt, hem treft nu eens geluk, dan weer 
ongeluk" 1). Zoo opgevat wordt het goede en het kwade, het begeerde en het 
gevreesde, niet door elkaar gehaald, en de dubbelzinnige natuur der god
delijke gaven valt minder in het oog. Maar de diepe beteekenis van de 
Pandora-mythe is miskend 2) . 

1) 11. 24.527 vgg. 
2) De twee vazen der Dioskuren. waarschijnlijk ook de twee vazen in den 

penus Vestae - daarover straks meer - dienen alleen ter nadere aanduiding 
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Afbeeldingen toonen aan dat de pithos het beeld van de onderwereld 
was. Het bovenstuk van de vaas steekt uit den grond op, en hare opening 
stelt de poort van Hades voor 1). Daarin stort Herakles den Erymanthischen 
ever, en daarheen brengt hij den overwonnen Kerberos, terwijl Eurystheus, 
de aartsvijand, zich in de vaas verbergt. Het spreekt van zelf, dat dit 
zonderlinge beeld van de onderwereld ontleend is aan de groote onder
grondsche vazen, die als bewaarplaatsen van levensmiddelen dienden; maar 
het onderstelt ook, dat men de onderwereld als de kosmische voorraadkamer 
opgevat heeft, de plaats van den rijkdom der aarde; rijkdom was rijkdom 
aan levensmiddelen. En het was overoud Grieksch geloof, dat de afgestor
venen daar het leven der aarde deelachtig werden. Groote pithoi hebben 
namelijk in zeer vroege tijden ook als doodkisten gediend, niet alleen voor 
kinderen, maar · ook voor volwassenen 2). Zeker niet om redenen van 
practischen aard; een vaas is geen geschikte doodkist. Maar de pithos was 
de bewaarplaats van graan, en het geloof, dat het leven der aarde, in het 
graan aanwezig, den doode ten deel viel, was in de oudheid wijd verspreid. 
De Atheners bezaaiden de grafplaats en beschouwden haar als den moeder
schoot van den begravene 3); de Indiërs beploegden, begoten en bezaaiden 
de plaats, waar de aschurn neergezet werd, onder het opzeggen van spreuken: 
"het gebeente is in den moederschoot der aarde gelegd; wees hem genadig, 
Aditi (de reddende moedergodin)" 4). In Egypte heette het beeld van 'het 
graf van Osiris "het opgeploegde veld" (hsp); daaruit verrees hij in het 
ontkiemend graan. Het is duidelijk, dat de Grieken aan den doode den pithos 
tot woning gaven om hem het leven der aarde deelachtig te maken. Hij werd 
in de schatkamer der aarde begraven. 

Het opbergen van levensmiddelen in de ondergrondsche pithoi mogen wij 
een rationeele maatregel noemen. Toch hebben de Grieken, zooals wij nu 
zien, andere voorstellingen daarmee verbonden dan wij, godsdienstige voor
stellingen, die uit het rationeele karakter van den maatregel niet te verklaren 
zijn. Zij waren zich bewust, dat de voortbrengselen der aarde heilig zijn 
en daarom voor de levenden gevaarlijk. De mythe van Pandora, die den 
pithos opende, drukt dat geloof uit. Het werd ook in den cultus uitgedrukt. 
Op het Atheensche doodenfeest van Dionysos, de Anthesteriën, stond, zoo 
meende men, de kosmische pithos - ' nu als wijnvat gedacht - open 
(pithoigia), en de geesten van het doodenrijk hadden ongehinderden toegang 
tot onze wereld en bewogen zich onder de menschen. Zij werden met angst 
ontvangen en tenslotte verzocht zich weer te verwijderen. De menschen 
vreezen het goddelijk leven. 

Het pithosgraf is naar zijn idee, maar niet naar zijn naam, een schatkamer
graf. Die naam, fhj(Jav(ló~, werd echter aan andere graven ' uit denzelfden 
tijd gegeven, namelijk de koepelgraven, waarvan die te Mykene en 
Orchomenos de bekendste zijn. Ik laat hier hun ronden vorm, die, naar ik 

van de dubbelzinnige natuur van de goddelijke gaven. Het tweetal in de Egypti
sche symboliek heeft een overeenkomstige beteekenis. 

1) Gruppe,. Gr. MythoI. 816: eine Bezeichnung des Ha-:les war nlS-oç; Blinken-
berg, Hades' Munding, Dansk Videnskabsselskabs Meddelelser 2.S (1919) . 

2) Blinkenberg, blz. 9. 
3) Cie., de leg. 2.25 (63) . 
ol) Caland, Todten- und Bestattungsbräuche 146 vgg. en 177. 
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meen, aan kosmische verhoudingen beantwoordt, buiten beschouwing om 
alleen over den naam thesauros een enkele opmerking te maken. 

In de Hiketides van Euripides heet de houtstapel, de jfvQá, waarin het 
lijk van Kapaneus gelegd is om straks verbrand te worden, de "thesauros 
van Zeus" 1). Kapaneus was door den bliksem van Zeus gedood, d.i. geheiligd, 
zijn lijk heet "heilig", ifQÓ~ j ook zijn grafheuvel, zijn t:vpfJo~, die hier alleen 
een andere naam van den houtstapel is 2), wordt "heilig" genoemd S). Dat 
alles is te begrijpen; de dood door den blikse)ll consacreert. Maar de 
"schatkamer van Zeus" als naam van den grafheuvel is opvallend. Toch wel 
te verklaren, als wij bedenken, dat de bliksem, die den regen brengt of zelfs 
met den regen gelijk wordt gesteld, van ouds h-et symbool was van de vrucht
baarheid en den overvloed, den ö;'{Jo~, der aarde. De plaats door den 
bliksem getroffen is door Zeus in bezit genomen en geheiligd; daar leeft de 
aarde door den regen, zij leeft in den overvloed harer voortbrengselen; daar 
is een Elysion of Enelysion 4), de Romeinen zeiden een bidental. Het graf 
van Kapaneus heet de schatkamer van Zeus, omdat Zeus daar afgedaald was, 
waardoor die plaats een bijzondere plaats van het leven en den rijkdom der 
aarde geworden was. Ook de koepelgraven of tholosgraven heetten "schat
kamers"; door hun ·vorm stelden zij de onderwereld voor, de woning van 
Pluton, den god van den rijkdom der aarde. En feitelijk waren ook de 
pithosgraven schatkamergraven. Maar alleen het graf van Kapaneus kon 
terecht de schatkamer van Zeus genoemd worden. Toch zou Euripides die 
uitdrukking waarschijnlijk niet gebruikt hebben, indien niet de benaming 
"schatkamer",.9-llt1avQó~,voor een bepaald soort van graven algemeen bekend 
was geweest. 

Volgens den grammáticus Pollux, einde 2e eeuw na Chr., waren de 
Egyptische graanschuren de oudste schatkamers; de Grieken noemden ze 
thesauroi 6). Zij zijn uit Egyptische teksten en afbeeldingen wel bekend:. 
ronde of vierkante graanmijten met hellende zijvlakken en bovenaan plat 
afgesneden (fig. 2). Dat is ook de vorm van de grafheuvels in het Oude Rijk, 
de mastabas. En de overeenkomst is niet toevallig. Ook in Egypte heeft men 
den doode in het beeld van de schatkamer der aarde begraven om hem 
in het bezit van het leven der aarde te stellen. De talrijke afbeeldingen van 
graanmijten op de muren van de vertrekken in de grootere mastabas toonen 
reeds de belangrijkheid van deze thesauroi voor den doode aan. Dat zij ook 
een kosmische beteekenis hadden en beelden waren van de schatkamer der 
aarde of der onderwereld, van waar uit het leven zich vernieuwt, blijkt uit 
andere gegevens. 

Daarvan getuigen de merkwaardige tempels uit de 5e dynastie, omstreeks 
2600 v. Chr., aan den zonnegod Re gewijd . . Zij hebben den vorm van 

1) Eurip. Hik. 1010. 

2) Ook de rogus van den Romcinschen keizer werd als zijn grafkamer be
schouwd; de vorm en vooral de aan den rogus geteekende grafdeur toon en het 
aan. 

3) Hiketides 935 en 981. 
4) Usener, Rhein. Museum 60 (1905) 8 vg.; 11. Vgl. v_ \Villamowi tz-Mocllen

dorff, Der Glaube der Hellenen 2,15. 
6) Pollux 9-44-
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mastabagraven; hun karakter van tempels wordt meestal, toch niet altijd, 
door een obeliskvormig gebouw als topstuk aangeduid (fig. 3). De Egyptische 

\ 
\ 

/ 
I 

Fig. 2 . Fig. 3. 

zonnegod woont in het doodenrijk, dat zijn graf, zijn mastaba, is. Vandaar 
uit verrijst hij; de obelisk is het bekende symbool van het opgaande licht. De 
Grieksche verbinding van grafheuvel met grafsteen, 'njpfJor; xal (Jup.1'J of 
(JT:fJÁ1'J t7li 'tvp{Jep, drukt een daaraan verwante gedachte uit. Maar nog 
meer interesseeren ons de namen van sommige dezer tempels. De oudste 
heet "de graan mijt van Re", spt Re 1); een andere "het vruchtbare veld van 
Re", slJt Re. Het graf of het doodenrijk van den zonnegod werd dus als zijn 
graanmijt, d.i. als zijn schatkamer, opgevat; het mastaba-gebouw was het 
beeld daarvan. Niet alleen de gestorven mensch, maar ook de zon leeft uit 
de goddelijke voorraadkamer der aarde. 

Herhaaldelijk treffen wij .deze voorstelling van het kosmische graf en de 
kosmische schatkamer, de graanmijt der onderwereld, aan. Nut, de godin 
van den nachtelijken hemel, d.i. van de onderwereld en het doodenrijk, heet 
in de pyramideteksten "het graf", 'of " de doodkist", of "de mastaba" van 
den gestorven koning 2) , maar ook "de graanmijt, de moeder der goden" 3). 
Heel gewoon is de voorstelling van deze godin, die uit een boom spijs en 
drank aan dendoode . reikt. Zij is het graf van goden en menschen, en 
tegelijker tijd de voorraadkamer, waaruit goden en menschen leven. Ook 
"de graanmijt (thesauros) van Path" , den aardgod in Memphis, stelt deze 
kosmische localiteit voor. Zij heet "De heerscheresse van al leven, de plaats 
die het leven van Egypte onderhoudt" 4) . De heerscheresse van al leven kan 
geen gewone graanschuur geweest zijn. Bedoeld is de schatkamer van "het 

1) Dat de naam inderdaad zoo gelezen moet worden blijkt uit de schrijfwijze, 
die Schäfer, Orient. Lit.-Zcitung 1929, col. 723, titels no. 11469 en 11467, mede
gedeeld heeft. De naam nbn, die als variant voorkomt, moet dan dezelfde betee
kenis als sp-t, "graanmijt", hebben gehad. Sethe, Zeitschrif.t für Aeg. Sprache 53 
(1917) vat , zeker terecht, nbn op als naam van de !)Iaats van den mondvoorraad 
van den zonnegod, "die Stätte des Opfermahls", wat met sp-t, "graanmijt", geheel 
overeenkomt. Ook "de graanschuur (Jnw -t) van Re" genoemd, Pyr. 1182. 

2) Pyr. 616. . 
3) Pyr. 786 en 1419. Dat zij dat zou zijn "wegen der vielen Sterne, die als 

Körner gedacht sein werden" (Sethe), zullen niet velen gelooven. 
4) Sethe. Dramat. Texte p. 70. 
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land des levens" d .i. van het doodenrijk. Ptah was de schepper der levens
middelen, waardoor de geheele wereld leeft. 

Goddelijke gaven zijn geen menschelijke gaven; de rijkdom door den god 
der onderwereld geschonken stond met goddelijk leven gelijk. Geen mensch 
kan dien rijkdom voortbreng~n , althans geen mensch, die alleen op eigen 
inzicht en kunnen aangewezen is. En het was antiek geloof, dat alleen wie 
aan de onderwereldsche goden gewijd was en in hun dienst stond, den 
rijkdom der aarde onder de menschen kon brengen. Dat waren in Rome de 
slaven, die voor den rijkdom der familie zorgden, en de koning, die voor 
de welvaart van het land verantwoordelijk was. Naast de slaven en den 
koning stonden de Vestaalsche maagden, ook aan den god der onderwereld 
gewijd. Bij den haard van het Romeinsche volk en in de voorraadkamer van 
Vesta, den penus Vestae, verrichtten deze maagden in het belan~ van het 

. volk den dienst, die vooral het mysterie van het leven der aarde in beeld 
bracht en verwezenlijkte. 

Wat de slaven betreft blijkt de antieke opvatting van hun sacrale positie 
en taak uit de overgeleverde en in den loop der tijden onveranderd gebleven 
.sacrale regelingen, waarvan de beteekenis in de verlichte kringen der latere 
tijden meestal niet meer begrepen werd. De tot slaaf gemaakte krijgs
gevangene werd bekranst ten teeken, dat hij ook als slaaf aan de goden der 
onderwereld gewijd bleef, in dit geval aan de Lares familiares en aan 
Saturnus, die met Dis Pater gelijk stond. Tot deze goden van den rijkdom 
der .aarde stonden de slaven inderdaad in nauwe betrekking; zij waren hun 
beminde dienaren en konden hen zelfs vertegenwoordigen. Op het feest van 
de Lares waren zij, en niet de vrije menschen, de hoofdpersonen, omdat -
naar men zeide - "de dienstbaarheid der slaven in bijzondere gunst bij de 
Lares stond" 1). Ook op het ·feest van Saturnus speelden zij de hoofdrol. 
Deze god van den overvloed des velds werd zelf als een slaaf opgevat; zijn 
beeld in den tempel bij den Capitolinus .stelde hem in de gedaante van een 
gebonden slaaf voor. Het gebonden zijn kenmerkte den toestand in den dood, 
van waaruit het leven der aarde verrijst; de losmaking der banden, zoowel 
van den god als van de slaven, op het jaarlijksche feest van Saturnus was 
het symbool der verrijzenis. Goddelijke zegen rustte op den zwoegenden arbeid 
der slaven, omdat zij aan de goden van den rijkdom der aarde gewijd waren 
en door hen tot middelaars tusschen de andere en deze wereld uitverkoren 
waren. 

De verhouding van den koning tot deze goden was van overeenkomstigen 
aard. Natuurlijk raakte zijn figuur in den republikeinschen tijd op den 
achtergrond. Toch zijn in den cultus en in de mythische overlevering trekken 
bewaard gebleven, die van zijn vroegere beteekenis getuigen en de overeen
komst van zijn sacrale taak met die van de slaven aantoonen. Laat ik er 
alleen op wijzen, dat Saturnus even zeer koning als slaaf was; hij hc;et van 
ouds Saturnus Rex. En het merkwaardige feit doet zich voor, dat hij als 
Rex op de Saturnaliën door een slaaf vertegenwoordigd werd. Ook de Rex 
Nemorensis, de priester van Diana in het heilige woud te Nemi, was een 
slaaf. Het teeken van zijn priesterschap, de boomtak die hij in strijd 'ver-

1) Dion. H al. 4.14.3. 
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worven had, stelde hem in het bezit van het verrijzend leven der aarde 1). 
De koning en de slaaf brachten dat leven aan de menschen over. 

De Vestaalsche maagden hebben die taak op andere wijze vervuld. Zij 
vertegenwoordigden Vesta, en voor het bewustzijn der Romeinen stond Vesta 
met Terra Mater gelijk. Zoo duidelijk mogelijk spreekt Ovidius het uit : 
"Vesta is dezelfde als de aarde; het steeds brandend vuur maakt den be
staansgrond van beiden uit" 2). Het haardvuur is het aardvuur. En het was 
Grieksch en Romeinsch geloof, dat door het aardvuur de aarde in alles wat 
zij voortbrengt leeft. Hephaistos, de vuurgod, schiep Pandora, het verrijzend 
leven der aarde; de Lar familiaris, de aardgeest, die in het vuur op den 
huizelijken haard woonde, deed het leven der fam.ilie opgaan. 

De voorstelling werd verder ontwikkeld, doordat de Ouden aan dit vuur 
een verwekkende energie toeschreven; de god van het vuur der aarde was de 
verwekker van het leven der aarde. Het hoofdmotief in de dàartoe behooren
de mythen en heilige handelingen was daarom het mysterie van den 
spontanen opgang van het leven door geboorte, de mystieke procreatie. En 
de formuleering van het mysterie was steeds dezelfde: de maagdelijke moeder 
doet het leven opgaan. De maagd was dan de gemalin van den god der 
onderwereld, in dit geval van den god van het vuur der aarde. Athene werd 
door het vuur van Hephaistos de maagdelijke moeder van Erichthonios, den 
uit de aarde geboren stamvader van het Atheensche volk. Als Athene Polias 
werd zij in het Erechtheion op de Akropolis samen met Hephaistos vereerd 3); 
.het steeds brandend vuur vertegenwoordigde daar het blijvend leven, het 
aardleven, van het Atheensche volk. Nog duidelijker is de idee van het 
mystieke huwelijk tusschen den vuurgod der aarde en de maagdelijke moeder 
in de Romeinscheoverlevering uitgedrukt. Men vertelde, dat in het huis 
van koning Tarquinius een phallus op den haard 'verscheen, die bij de 
dienstmaagd Ocrisia, de Vestaalsche maagd in het koningshuis, den lateren 
koning Servius Tullius vèrwekte. Volgens sommigen was de phallus de Lar 
familiaris, volgens ,anderen Volcanus (Hephaistos) 4). Beide opvattingen 
komen op hetzelfde neer; de vuurgod der aarde was de gemaal van de 
maagdelijke moeder, in dit geval van de Vestaalsche maagd. 

Alle Vestaalsche maagden werden, gelijk Ocrisia, als gemalinnen van den 
god in den haard beschouwd. De gegevens waaruit dat blijkt, zijn, naar het 
mij voorkomt, ondubbelzinnig. Plinius bericht, dat tot de heilige symbolen, 
de sacra populi Romani, die zij in den tempel van Vesta bewaakten en 
"vereerden", ook de deus Fascinus, de goddelijke phallus behoorde 6). Zij 
werden door den pontifex maximus als "beminden", amatae, aangesteld en 
droegen den haardtooi van bruiden; bij gebleken ontrouw werden zij levend 
begraven, d.i. aan haren werkelijken gemaal in de aarde overgelaten. Zij 
waren de bruiden van den god der onderwere1d, den verwekkend en god in 

1) De dag van de stichting van <len tempel van Diana N emorensis was servo
rum dies, Fowler, Roman Fest. 199. Daaruit blijkt wel, dat de slaaf niet wegens 
het gevaar van den strijd in het woud met de taak van den koning belast was, 
wat Wissowa meent, Rel. tt. Kultus d. Römer 248. 

2) Ov. Fasti 6.267. vgl. 299 en 460. 
3) Paus. 1.26.5. 
4) Dion. Hal. 4.2. 
6) Plin. N.H. 28:39: fascinus, qtti deus inter sacra Romana aVestalibus colitur. 
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het haardvuur en niet, zooals men gemeend heeft, van den pontifex maximus; 
die wel - gelijk de koning - den god vertegenwoordigd heeft, maar niet 
met de zes maagden gehuwd was. 

Uit een vluchtige aanteekening bij Plinius weten wij, dat zij bij de in
wijding het haar of een haarlok geofferd hebben 1). De beteekenis van het 
haaroffer bij de antieke volken is bekend. In het haar zetelt het leven, en 
door het haaroffei werd het eigen leven aan de goden opgedragen, van wie 
het afkomstig was; volgens Euripides aan de onderaardsche goden 2). Wat 
dat voor de bruiden beteekende leert ons een bekend· Grieksch voorbeeld. 
In Troizen offerden de bruiden het haar aan den jong gestorven 
Hippolytos 3), den heros die ·de aardsche liefde versmaad had en daarvoor 
met zijn leven moest boeten. Wel een merkwaardig gebruik. Daar staan de 
jonge vrouwen op het punt om in het huwelijk te treden; toch wijden zij 
haar leven aan den minachter van Aphrodite, den vereerder van de maag
delijke Artemis (Diana Nemorensis). Het spreekt van zelf, dat het haaroffer 
dan een mystieke bcteekenis had en verband hield met het mysterie, dat 
volgens antieke opvatting in het huwelijk verwerkelijkt werd, het my~terie 
van het zich vernieuwend leven. De goddelijke bruidegom hoorde niet thuis 
in de wereld der vergankelijkheid; hij woonde in den dood, en van daaruit 
deed hij het leven opgaan. De bruiden, die haar leven aan hem wijdden, 
waren in het mysterie van het huwelijk ingewijd. Die beteekenis moet ook 
het haaroffer der Vestaalsche maagden hebben gehad; het werd aan den 
goddelijken gemaal gebracht, den verwekkenden vuurgod der aarde. Als zijn 
beminde dienaressen hebben zij het leven en den rijkdom der aarde onder 
de menschen kunnen brengen. 

De slaven zorgden voor de welvaart der familie, verzamelden den rijkdom 
der aarde in voorraadkamers en graanschuren en bereidden op den haard 
het eten voor het huisgezin. Voor het Romeinsche volk hebben de Vestaalsche 
maagden cultushandelingen verricht, die daaraan beantwoordden. Tot hare 
voornaamste werkzaamheden behoorde de toebereiding van de zoogenaamde 
mola salsa, een mengsel van grof gemalen koren en in water opgelost zout, 
dat voor offerdoeleinden diende. Met inachtneming van uitgewerkte ritueele 
voorschriften plukten zij de noodige korenaren van den nieuwen oogst ; 
droogden en maalden - met gebruikmaking van uiterst primitieve gereed
schappen - de korrels tot grof meel; bewerkten, weer op ritueele wijze, 
het zout en brachten alles naar den penus Vestae, de provisiekamer in den 
tempel. Met dit mengsel werden de offerdieren bestrooid en daardoor 
geheiligd. 

Of de Romeinen de mola salsa als het oudste voedingsmiddel beschouwden, 
weten wij niet; maar zeker is, dat zij daarin het heilig prototype van alle 
voedingsmiddelen hebben gezien. Iedere spijs was heilig, omdat daarin een 
goddelijke energie werkzaam was, de energie van het zich vernieuwend leven. 
Maar de mola salsa was de bijzondere draagster van deze goddelijke kracht. 
De wijze van toebereiding, met gebruikmaking van de eenvoudigste grond-

1) Ib . 16.235. Vgl. Festus p. 57. 
2) Eurip. Alk. 76 vg: wiens haar genomen wordt is "aan de onderaardsche 

goden gewijd" . 
3) Eurip. Hippo!. 1424 vgg.; Paus. 2.32.1. 
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stoffen, onder voortdurende inachtneming van ritueele voorschriften en met 
weglaten van elke kunstbewerking, toont aan, dat de toeleg was om in deze 
spijs de goddelijke energie tot onbelemmerde ontvouwing te laten komeri. 
Als zuivere belichaming van het verrijzend leven der aarde kon zij tot 
consecratie van andere offeranden dienen, het eenige doel, waarvoor zij 
toebereid ·werd. 

Het allerheiligste van den Vesta-tempel - of van het "huis" van Vesta -
was niet het vertrek van den haard, maar de voorraadkamer, de penus 
Vestae, waar de mola salsa bewaard werd tezamen met de andere heilige 
voorwerpen, waarvan het bestaan van den Romeinschen staat afhing, de 
penetralia sacra, waaronder ook de deus Fascinus. De voorraadkamer was 
met een kleed afgesloten en in tweeën gedeeld; het binnenste gedeelte was 
waarschijnlijk aileen voor de Vestaalsche maagden toegankelijk. Zoo groote 
geheimzinnigheid omgaf het geheele vertrek, dat geen mededeeling over zijn 
inrichting en den daar verrichten cultus tot ons gekomen is. Toch bezitten 
wij een belangrijke aanwijzing betreffende zijn bete'!kenis. Het voorste deel 
van de voorraadskamer stond tijdens het feest van Vesta voor de Romeinsche 
matronen open; maar de kalenders geven aan, dat deze dagen nefasti, 
"zwarte dagen", waren, dagen van angst en gedrukte stemming; de grootste 
voorzichtigheid moest bij alle gewone ondernemingen betracht worden. Dat 
was anders het karakter van de dagen, die aan de onderaardsche goden en 
de geesten der afgestorvenen gewijd waren. Het gewone leven stond dan 
aan onberekenbare invloeden bloot, omdat de poort van het doodenrijk 
geopend was, en de gevreesde goddelijke wezens onder de menschen ver
keerden. Zij werden verwelkomd, want zij geboden over den aardzegen, maar 
werden ook verzocht niet lang te blijven 1). Goddelijk leven was met eindig 
bestaan onvereenigbaar. Het zal, naar ik meen, blijken, dat het openstaan 
van de voorraadkamer van Vesta om dezelfde reden angst en terughouding 
ten gevolge had. De kamer stelde de onderwereld, de plaats van den be
geerden en gevreesden rijkdom der aarde voor; zoolang als zij open stond 
was de poort der onderwereld geopend. 

De poort heeft in al de antieke godsdiensten de plaats van overgang 
tusschen sacraal verschillende gebieden aangedui·d. De poort van Janus 
markeerde den overgang tusschen ' het Romeinsche en het buitenlandsche 
gebied, d.i. tusschen deze en de andere wereld; zij werd in tijden van oorlog 
geopend; omdat oorlog onmiddellijke verbinding met de andere wereld 
beteekende. De grens tusschen leven en dood was dan tijdelijk uitgewischt, 
wat als een dreigend ' gevaar gevoeld werd en angst en onzekerheid ten 
gevolge had. Die beteekenis had ook het openen van den mundus, de groeve 
die het onderaardsche doodenrijk voorstelde. Drie keeren in het jaar werd 
hij geopend; dan stond volgens Varro de poort van de sombere goden en 
geesten der onderwereld open 2). 

Zouden dan de Vestaalsche maagden door het openen van de voorraad
kamer werkelijk aan den gevreesden god der andere wereld, den god van 
den rijkdom der aarde, vrijen toegang tot onze wereld hebben gegeven en 

1) Ov. Fast 5.443. 
2) Varro bij Macrob. 1.16.18: Mundus cum patet deorum tristium atque 

inferum quasi janua patet. 
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daardoor deze dagen tot "zwarte dagen" hebben gemaakt? Er is een over-. 
levering bewaard, waaruit, naar ik meen, blijkt, dat deze handeling inderdaad 
aan de sacrale taak der Vestaalsche maagden beantwoord heeft. 

Op den Capitolijnschen heuvel stond een oude poort, die altijd open bIed, 
de porta Pandana. Zij stond vlak bij het graf van Tarpeia, de Vestaalsche 
màagd 1), die volgens de overlevering deze poort voor de Sabijnen, de 
vijanden, geopend had en op die wijze Rome verraden had. Zelf werd zij 
onder de schilden der vijanden levend begraven. Maar ieder jaar, waar
schijnlijk op den eersten dag der Parentalia, het Romeinsche doodenfeest, 
werd zij door de Vestaalsche maagden met offers vereerd. 

Deze merkwaardige legende en het daarmee verbonden offer illustreeren 
opnieuw het mystieke karakter van den dienst dezer maagden. Het is 
duidelijk dat Tarpeia niet als een misdadigster beschouwd werd, maar als 
een heilige, het voorbeeld van een Vestaalsche maagd; het jaarlijksche offer 
bewijst het. Haar beeld was ook in den tempel van Jupiter Stat or te zien 2). 
Zij had met den vijand een verbond gesloten. Dat werd in de legende als 
een historische gebeurtenis voorgesteld en tot een episode in de geschiedenis 
van Rome gemaakt; als vijand figureerde de koning der Sabijnen. Maar het 
spreekt van zelf, dat hier geen gewone vijand bedoeld kon zijn; dan zou de 
vereering van Tarpeia door hare medezusters, de Vestaalsche maagden, 
onverklaarbaar zijn. De Romeinen kenden echter een aartsvijand, die 
tegelijkertijd hun heiland was, namelijk den god der onderwereld, ook 
Dis Pater genoemd, den god van den rijkdom der aarde, den Heer met 
wien de Vestaalsche maagden een verbond hadden gesloten en aan wien zij 
gewijd waren. Voor hem had Tarpeia de poort geopend op de plaats, waar 
zij levend begraven werd. Zij had, gelijk de "ontrouw" gebleken maagd, 
den moed gehad haar verbond met den vijand daadwerkelijk te realiseeren 
en daarmee deze wereld voor goed te verlaten. Hare ontrouw of haar 
verraad was geen misdaad, maar de verwezenlijking van hare inwijding, 
die nu door den dood, de levende begrafenis, bezegeld werd. De Porta 
Pandana bleef altijd open staan, ten teeken, dat de begeerde en gevreesde 
verbinding met den god van het absolute leven een blijvende verbinding was. 

De voorraadkamer van Vesta, de godin der aarde, stelde hare werkelijke 
voorraadkamer, de schatkamer der aarde voor. De Vestaalsche maagden, die 
de poort eens in het jaar openden, verrichtten dezelfde heilige handeling 
als haar goddelijk voorbeeld Tarpeia. Maar zij verlieten deze wereld niet. 
Zij bleven, gelijk de slaven en de koning, middelaars tusschen beide werel
den, die van dood en die van leven. 

De legende van Tatpeia herinnert ons weer aan de mythe van Pandora. 
Ook Pandora had den gevreesden gast onder de menschen gebracht. Maar 
zij was geen bedriegster. Als godin van den rijkdom der aarde had zij alleen 
den mensch het angstwekkend mysterie van haar eigen leven laten ervaren, 
het mysterie waaraan geen mensch, die het leven der aarde leeft, óntkomt. 

1) Varro, de l.1. 41; Plut. Numa 10. Waarom Preuner, Hestia-Vesta 306.2, 
meent, dat Tarpeia eerst later een Vestaalsche maagd genoemd werd, is niet in 
te zien. Het omgekeerde zou begrijpelijker zijn, namelijk dat men de juistheid 
van een overlevering, die ha:w- zoo noemde, later ging betwijfelen. 

2) Festus p. 363. 
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In den tempel van Vesta stonden, naar men meende te weten, twee niet 
heel groote vazen, lli-8-0l, die alleen door de heilige maagden gezien mochten 
worden, de eene open en leeg, de andere vol en verzegeld 1). Over hare 
beteekenis wordt niets vermeld, en wist men blijkbaar niets te vertellen. 
Wij mogen dat betreuren; maar voor de betrouwbaarheid van het bericht 
is het alleen een gunstig teeken. Een verzinsel of los vermoeden zou dan 
alleen aannemelijk worden gevonden, wanneer het in een bekenden samen
hang stond, die ter verklaring kon dienen. Dat een dergelijke samenhang 
hier ontbreekt wijst er op, dat wij met een onbegrepen feit te maken hebben. 
Er waren twee geheimzinnige vazen in het allerheiligste van den Vesta
tempel, de eene vol en gesloten, de andere leeg en open; maar men wist 
er geen verklaring van te geven. Met de vazen van Zeus in het Homerische 
verhaal kunnen zij niet vergeleken worden. Maar wel met de vaas, ·die 
Pandora uit de onderwereld gesloten meebracht en tot de ontsteltenis der 
menschen open deed en ledigde. Verder doen zij ons aan de gesloten en 
geopende deur van de voorraadkamer van Vesta denken. Daar waren de 
vazen ook, volgens ons bericht, te zamen met de andere sacra Romana onder 
het toezicht van de Vestaalsche maagden gesteld. Blijkbaar hebben zij het 
goddelijk noodlot van het Romeinsche volk gesymboliseerd, het gevreesde 
noodlot, dat toch met onvergankelijk leven gelijk stond. Het mysterie van 
het leven der aarde blijkt telkens weer het hoofdmotief in den Vestacultus te 
zijn geweest. 

Dat mysterie kenmerkt wat de Ouden rijkdom noemden. En daarom 
kunnen menschen, met al hun vlijt en kennis, geen rijkdom scheppen. Wan
neer zij den grond bewerken en daarna zaaien en oogsten en opbergen, 
dan verrichten zij handelingen met gevolgen, die boven menschelijk inzicht 
en kunnen uitgaan. De landbouw was voor hun bewustzijn een mystiek 
bedrijf. Hij maakte deel van den cultus uit en ging met godsdienstige plech
tigheden gepaard; voor het Avesta-volk was de landbouw de allervoor
naamste uiting van godsdienst. De rijkdom werd den menschen geschonken 
door den God der aarde, of, zooals het meermalen heet: de menschen 
vinden den rijkdom. Herrnes, de bode tU,sschen de andere en deze wereld 
en de god van de wegen, die uit het land daarbuiten, d.i. de andere 
wereld, naar onze wereld leiden, brengt langs deze wegen de goede gaven, 
die hij den menschen laat vinden; de vondst, ËQIUHOV, is door Herrnes 
gebracht. Hetzelfde wordt van den Indischen Pûshan, den god van den 
overvloed (pushti) gezegd. Ook hij verkeert op de wegen daarbuiten, waar 
hij de verborgen schatten te voorschijn haalt om hen als vondsten den 
menschen in handen te laten komen. 

Een Grieksche uitdrukking voor den tempel schat , -8-'1/(JavQó~, is daarom 
EVQE(Jl~ met de beteekenis "vondst". De tempelschat is van god afkomstig 
en niet door milde giften van de vromen bijeengebracht. Zij hebben hem 
als vondst in den tempel neergelegd; hun aandeel aan het tot stand komen 
van den heiligen schat werd zelfs opzettelijk verzwegen. Wat de schenker 
in den thesauros stortte moest onbekend blijven; ook mocht niemand weten, 
wie de schenker was 2). Het doej aan de Bergrede denken: Hebt acht, dat 

1) Plut. Camil. 20. 

2) Digesta 41. 1.3 1. 
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Gij Uw aalmoes niet doet voor de menschen om van hen gezien te wor
den .... Als Gij aalmoes doet, zoo laat · Uwe rechterhand niet weten wat 
Uw linkerhand doet, opdat Uw aalmoes in het verborgen zij (Èv Tip 
XQV7tTo/) " 1). De overeenkomst lijkt treffend. Toch is zij alleen van uit
wen di gen aard. De uitspraak in de Bergrede begrijpen wij onmiddellijk: 
de waarde der handeling ligt in de gezindheid, de zuiverheid van het 
ethische motief. Het Grieksche voorschrift is niet ethisch maar godsdienstig 
te verstaan. De schenker draagt aan God over wat van God afkomstig is; 
het is de idee die in iedere offerhandeling uitgedrukt wordt. De tempel
schat is niet door particuliere bijdragen bijeen gebracht; hij is een goddelijke 
werkelijkheid, de belichaming van het leven der aarde. Aan dit mystieke 
karakter van den tempelschat beantwoordt het verborgen schenken van 
bijdragen. 

Bij den opgang naar de Akropolis te Athene stonden beelden van de 
drie Chariten; vóór deze werd een mysteriën dienst verricht, waarvan de 
beteekenis aan de groote massa ontging 2). De Chariten zijn, zooals v. Willa
mowitz-Moellendorff het uitdrukt, von Haus aus in Wesen nichts anderes 
gewesen als die allerorten verehrten Lebenskräfte des Bodens 3). In tal
rijke afbeeldingen zien wij Herrnes Charidotes de drie Chariten uit de grot -
de onderwereld - leiden; hij brengt het leven der aarde naar onze wereld. 
In Athene werden zij als mysteriëngodinnen vereerd. Het is een bevestiging 
van wat ons nu herhaaldelijk is gebleken. Van welken kant wij de antieke 
denkbeelden over den rijkdom der aarde ook benaderen, zij blijken steeds bij 
de grondgedachte van de mysteriëngodsdiensten aan te sluiten. 

Voor het godsdienstig bewustzijn der Ouden was de rijkdom der aarde 
heilig, maar daarom ook angstwekkend en voor het eindig bestaan van· den 
mensch gevaarlijk, wat voor alle heiligheid geldt. De menschen vinden den 
rijkdom; maar wee hem, die hçm vindt, want hij neemt vuur in zijn handen. 
Wie het leven der aarde ontvangt, moet weten, dat hij ook den dood der 
aarde in ontvangst neemt. 

Men zal vragen: zou werkelijk deze opvatting van den . rijkdom ook in 
het dagelijksche leven der geloovigen de heerschende zijn geweest? Het 
hangt er van af, wat men onder heerschend verstaat. Uit eigen ervaring 
weten wij wel, dat het godsdienstig geloof het leven kan beheerschen, 
ofschoon het niet in alle concrete gevallen tot uitdrukking komt. Dat is 
altijd zoo geweest. Het spreekt van zelf, dat de eindige belangen van het 
dagelijksch leven de godsdienstige opvatting van den rijkdom dikwijls op 
den achtergrond hebben gedreven. Was ons hier interesseert · is het feit, 
dat het bewustzijn van de heiligheid van den rijkdom in de antieke wereld 
werkelijk. heeft bestaan en bij de beoordeeling van de concrete gevallen 
de norm heeft geleverd en de reguleerende beschouwing is geweest. Dat 
is, naar ik meen, een feit van groote beteekenis, als wij de merkwaardige 
uitspraken der Ouden over den rijkdom der aarde · goed willen begrijpen. 

1) · Matth. 6.1-4. 
2) Paus. 9.35.3. 
3) v. Willamowitz-Moellendodf, Pindaros, p. 152. 
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