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HET MYSTERIE VAN MITHRA 
DOOR 

w. B. KRISTENSEN 

De bronnen van onze kennis van den Mithragodsdienst zijn tweeërlei: 
de teksten van het Avesta, waaronder de 10' Yasht met de vele lof
Federen op Mithra bijzonder helangrijk is, en de afbeeldingen en 
archaeologische gegevens betreffende de vereering van Mithra in het 
Romeinsche rijk gedurende de eerste drie eeuwen van onze jaartelling. 
Bij de laatste groep komen nog korte Romeinsche opschriften en enkele 
aanteekeningen bij Grieksche schrijvers. 

Onze eerste indruk is, dat de Mithra van het Avesta met dien van de 
Romeinsche documenten sterk verschilt, zoo sterk zelfs, dat nauwelijks 
van denzelfdengod gesproken kan worden. De Romeinsche Mithra is 
cen mysteriegod gelijk Osiris in Egypte, Attis in Phrygië en Demeter
Kore-Hades in Eleusis, terwijl in het Avesta nergens van mysteriën 
gesproken wordt. De daar heerschende dualistische beschouwing sluit 
de antieke formuleering van het mysterie, namelijk de idee van het 
samengaan van dood en leven in het absolute leven, uit. De dualistische 
beschouwing is van Zarathushtra afkomstig, den profeet wiens prediking 
bewaard is gebleven in de oudste stukken van het Avesta, de Gätha
liederen. Zijn optreden doet sterk denken aan dat van de Israëlietische 
profeten, van wie hij misschien ook een tijdgenoot was. Met heiligen 
ernst richt hij zich tegen het oude veelgodendom en den daarmee 
samenhangenden offercultus; God is geest en kan alleen in geest en 
waarheid gediend worden, namelijk door een leven overeenkomstig de 
orde, die hij door zijn profeet geopenbaard heeft. Zarathushtra plaatst 
het volk voor de keuze tusschen den Goeden en den Boozen Geest, 
Spento Mainyush en Anro Mainyush; hij dringt er op aan voor den 
eersten partij te kiezen en den Bedrieger, den geest van dood (druj) 
en zijn handlangers, de oude goden, af te zweren. 

Het is hem niet gelukt zijn doel in den vollen omvang te bereiken 
en den nationalen godsdienst uit te roeien. De oude goden, onder hen 
('ok Mithra, keerden na Zarathushtra terug, wel is waar in uitwendigen 
zin tot het nieuwe geloof bekeerd, maar in wezen weinig veranderd. 
Zoo kennen wij hen uit het jongere Avesta, waar zij in hun oude pracht 
en op de schilderachtige wijze, die wij in deze teksten telkens weer 
moeten bewonderen, beschreven zijn. Zij hebben aan den dualistischen 

25 



2 

eisch voldaan, door de partij van Ahura Mazda te kiezen en den Boozen 
Geest af te zweren. Maar reeds hun bestaan, en nog meer hun vereering 
met het oude offerrituaal, druischt tegen den geest der hervorming in. 
Dat heeft aan den godsdienst van het jongere Avesta het tweeledig 
karakter gegeven, dat ons dikwijls bevreemdt en aanleiding tot veel 
misverstand geeft. Alle uitspraken zijn Zarathushtra in den mond gelegd, 
zelfs die waarvan vaststaat, dat zij niet van den profeet afkomstig 
kunnen zijn. 

Treffende voorbeelden daarvan leveren de teksten aan Mithra gewijd. 
Van ouds nam hij, naast Ahura Macda, de eerste plaats onder de goden 
in; de verbinding Mithra-Ahura of Ahura-Mithra, getuigt daarvan. 
Maar in de Gathas, de Zarathushtrische liederen komt zijn naam niet 
voor. Dat is goed te begrijpen. Want van al de oude goden stond hij 
waarschijnlijk het verst van den geest der hervorming, de dualistische 
beschouwing, af. In het jongere Avesta daarentegen treedt hij weer 
op den voorgrond en blijkbaar in weinig veranderde gestalte. Ondanks 
de profetische redactie der Mithrateksten zijn daarin trekken blijven 
staan, die eerder aan den god der mysteriën in het Romeinsche Rijk 
dan aan den god van Zarathushtra doen denken. Dat wordt bij het 
moderne onderzoek naar het wezen der Mithramysteriën doorgaans 
voorbij gezien, wat ten gevolge heeft gehad, dat men, naar het voorbeeld 
van Cumont, den Mithra'godsdienst in het Romeinsche Rijk en den 
godsdienst van het Avesta als parallel loopende maar onderling onaf
hankelijke verschijnselen beschouwt; men meent bij de bestudeering van 
het mysterie van Mithra de gegevens van het Avesta buiten beschouwing 
te kunnen laten. Ik geloof ten onrechte. 

Het oudste, wat wij van Mithra weten is natuurlijk zijn naam, waar
van de beteekenis zoo duidelijk is, dat alleen een verouderde opvatting 
van het begrip natuurgod, in dit geval het begrip zonnegod, aanleiding 
tot twijfel heeft kunnen geven. Mithra is in het Avesta het gewone 
woord voor verbond, verdrag, overeenkomst; in de 10' Yasht, aan hem 
gewijd, is hij herhaaldelijk geprezen als de handhaver van alle overeen
komsten en afspraken, waarop de vreedzame samenleving berust. Het 
verbond, dat onder zijn bescherming staat, is vooreers in ethischen zin 
opgevat. ,,20-voudig (heilig of zegenrijk) is het verbond tusschen twee 
menschen van hetzelfde district; 30-voudig tusschen twee van dezelfde 
gemeente; 40-voudig tusschen twee van hetzelfde huis; 50-voudig tus
schen twee van hetzelfde vertrek", en zoo gaat het in klimmende mate 
door, overeenkomstig de innigheid of de belangrijkheid van de betrekking 
tusschen beide partijen. De reeks eindigt met ,,1 OO-voudig tusschen 
ouders en zoon; IOQO-voudig tusschen twee volken; 10.OOO-voudig (hei
lig of zegenrijk) is het verbond van den Mazda-godsdienst" 1), Yt. 

1) Mithro yo daenayao Mazdayasnoish. Taalkundig heel eenvoudig; over de 
beteekenis straks meer. 

26 



3 

10.116 vg. Blijkbaar drukt het verbond den geest van den Mazda-gods
dienst uit. 

Een hooge waardeering van trouwen rechtschapenheid blijkt zeker 
uit zulke uitspraken. Maar wij zouden ons vergissen, als wij ze uitslui
tend in ethischen zin opvatten en bij "verbond" alleen dachten aan wat 
wij zoo noemen. Het antieke begrip "verbond" of "verdrag" had, gelijk 
zoovele andere belangrijke antieke begrippen, b.v. waarheid, rechtvaar
digheid, totaliteit, dienstbaarheid enz., een godsdienstige en kosmische 
beteekenis, die bij ons, erfgenamen der classieke beschaving, verloren is 
gegaan. Het verbond of mithra, waaraan berit in het Oude Testament 
eens heeft beantwoord, was een godsdienstig begrip, van toepassing zoo
wel op de natuur als op menschelijke verhoudingen 2). Onder de men
schen wordt een verbond gesloten tusschen partijen met uiteenloopende 
of strijdige belangen; daardoor zijn zij verzoend en tot samenwerking 
gebracht. Maar volgens antieke zienswijze toonen ook tallooze gewone 
natuurverschijnselen het bestaan van zulke verbonden aan. Ook in het 
wereldleven doen tegenstrijdige factoren zich gelden, die verzoend en 
tot samenwerking gebracht zijn. Ondergang en opgang, dood en leven 
zijn daar de tegenstanders, die een overeenkomst gesloten hebben en 
:.amen zijn gaan werken. lederen morgen bij den opgang van het licht 
uit het donker en ieder voorjaar bij de herleving der aarde, zoo ook 
iederen avond en ieder najaar, is die samenwerking der tegenstanders 
te zien. Het donker en het licht, dood en leven hebben dan een verbond 
gesloten om tezamen het absolute, dat is het zich vernieuwende leven te 
scheppen. In Egypte sprak men van het verbond of de veroroedering 
tusschen de aartsvijanden Horus en Seth; hun strijd hield daarmee op en 
zij gingen samenwerken tot zegen (hetep) van mensch en wereld. Het 
was een verbond tusschen leven en dood in kosmischen zin en de verwer
kelijking van het absolute leven van het heelal. 

Waar de kosmische tegenstanders niet als persoonlijke wezens opge
vat werden, zei men dat God, als de heer en leider van het zich ver
nieuwend leven, het verbond gesloten had, dat dan een verbond tusschen 
hem en zijn schepping heette. Zoo sloot Jahwe na den zondvloed, volgens 
Gen. 9.12 vg., "een voor altijd geldend verbond (berit) tusschen mij 
cn de aarde", of "een verbond tusschen mij en U en alle levende wezens 
bij U". De inhoud daarvan wordt zoo omschreven: "Voortaan zullen, 
zoolang de aarde bestaat, zaaien en oogsten, vorst en hitte, zomer en 
winter, dag en nacht niet ophouden elkaar af te wisselen", Gen. 8.22. 

Dit kosmische verbond was het prototype van alle menschelijke ver
bonden. Zij werden daarom niet in onze eindige wereld, maar in de 

2) Yt. 6.5. : "Ik vereer Mithra en het bondgenootschap (hakhedrem), dat het 
beste van alle bondgenootschappen is, het bondgenootschap tusschen de maan en 
de zon". 
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sfeer van het absolute leven, dat IS In den dood, gesloten. Zij werden 
inderdaad "gedood" (karat berit, foedus ferirc, öQ"ta ntG"1:à ÛpVEtV J, 
wat door een bloedige oHerhandeling in beeld werd gebracht. Zoo 
waren zij in de eeuwige levens orde ingelijfd. Hun vol9trekte geldigheid 
berustte niet op ethische idealen, maar op de wereldbeschouwing, volgens 
welke alle menschelijke vastheden en betrouwbaarheden alleen bijzondere 
gevallen waren van de vastheid en betrouwbaarheid, die het universeele 
leven kenmerkt. Mensch en natuur waren aan een gemeenschappelijke 
levensorde onderworpen, de orde die zich het allerduidelijkst in de 
dagelijksche en jaarlijksche zelfvernieuwing van het leven openbaart. 

Daarom waren ook de goden, die over de vastheid der maatschap
pelijke instellingen waakten, natuurgoden in den antieken zin van het 
woord. De Egyptische godin van waarheid (dat is betrouwbaarheid) 
Ma-a-t, en de Grieksche Themis, de beschermster der overgeleverde 
verordeningen, waren aardgodinnen; Ma-a-t heet ook herhaaldelijk 
de dochter van den zonnegod Re. 

En nu Mithra, de god van alle verbonden. Ook hij is altijd een natuur
god geweest. Van ouds werd hij met de zon verbonden. "Wij vereeren 
Mithra, die iederen morgen de tallooze gestalten (schepselen) zichtbaar 
maakt, wanneer hij, gelijk de zich vernieuwende maan, zijn lichaam 
laat stralen en gelijk de ster Tishtrya zijn aangezicht laat schijnen, 
Mithra wiens schitterende zonnewagen getrokken wordt door de lichtende 
godin, die tot de schoonste schepselen behoort, de nooit bedriegende 
en steeds terugkeerende (godin van den dageraad)", Yt.IO.142 vg. Of op 
andere plaatsen: "Met zijn onsterfelijke zonneleven" komt hij de men
schen te hulp, Yt.1O.55, en op zijn gang tusschen beide uiteinden der 
aarde ziet en hoort hij alles en verijdelt hij alle geheime aanslagen 
tegen de levens orde, Yt.10.95. Hij is een strijdende god en een geboren 
overwinnaar; met duizenden wapens verplettert hij de bedriegers, de 
verbrekers van verdragen. Toch zijn Mithra en de zon niet gelijk gesteld. 
Want ook 's nachts waakt hij over de wereld, Yt.10.95, en reeds v66r 
70nSQpgang beklimt dij den berg in het Oosten en ziet over de zeven 
werelddeelen heen, Yt. 10.13. De zon is alleen zijn zichtbare beeld, zijn 
"lichaam" 3) niet de god zelf. Zelf is hij een geest, werkzaam in het 
kosmische verbond (mithra), dat zich in den regelmatigen opgang en 
ondergang der zon openbaart, het verbond dat de geheele schepping 
omvat en haar onvergankelijk bestaan waarborgt. Dat is een "natuurgod" 
in den antieken zin van het woord. 

3) De Egyptenaren zouden omgekeerd zeggen: zijn ziel (ba), omdat een beeld 
de ziel is van het afgebeelde. Het afgebeelde heeft, gelijk ieder materieel voor
werp, een uniek bestaan, terwijl de beelden daarvan talrijk en op verschillende 
plaatsen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. Daarom kan het beeld als het imma
terieele (geestelijke) deel van het afgebeelde beschouwd worden of als de ziel 
van het afgebeelde. 
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Ook als aardgod werd hij vereerd. Zijn gewoonste bijnaam Vourugao
yaotisch beteekent "hij met de wijde weilanden" en duidt hem als god 
van de zegeningen der aarde aan. Daarbij dacht men minder aan den 
j!'raan- en tuinbouw dan aan de veeteelt, voor het Avestavolk het voor
naamste middel van bestaan. Evenals in Indië was het rund daarom 
lteilig; volgens de kosmogonische mythe was het zelfs het eerst gescha
pene, letterlijk het "alleengeschapene" (aevodäta, PovoYEVns), van alle 
Jev~nde wezens. Het rund vertegenwoordigde de universeele levensorde 
en stond daarom onder de onmiddellijke bescherming van Mithra, Yt.lO.88 
en 86 of, naar wij in de Gäthas lezen, onder de beschenning van Ahura 
Mazda, Y.29. 

De goede behandeling van het rund behoorde tot de voornaamste 
godsdienstplichten, wat op talrijke plaatsen in het Avesta, ook in den 
grooten Mithratekst, met nadruk verklaard wordt. 

Nog in andere opzichten blijkt Mithra een natuurgod te zijn. Ook 
het vuur, dat algemeen als levensbeginsel opgevat werd, was zijn zicht
bare lichaam of woning, misschien vooral als aardvuur gedacht, de 
scheppende energie in den plantengroei 4). Hetzelfde geldt voor het 
water; Mithra en Tishtrya, de god van den regen, staan op één lijn 
cn worden in dezelfde bewoordingen geprezen 5). Maar in al zijn 
verschijnselen bleef hij de god van het verbond, waarop het blijvend 
leven in natuur en maatschappij berustte. 

Een verbond of verdrag onderstelt, wat vooral bij de godsdienstige 
beschouwing sterk uitkomt, dat beide partijen, met strijdige belangen, 
geacht worden recht van bestaan te hebben en zelfs in het gelijk te 
zijn; dat laatste wordt uitdrukkelijk van Horus en Seth in Egypte gezegd. 
Geen van beiden mag zich eenzijdig doen gelden. Naar antieke opvatting 
zijn dood en leven de typische tegenstanders en de felste vijanden. 
Maar ook die hebben gelijke rechten; want de dood is een noodzakelijke 
factor in het absolute, namelijk het uit den dood verrijzend leven. 

Toch heeft die opvatting de Ouden niet verhinderd in Mithra den 
onbetwistbaren overwinnaar op alle daemonische machten te zien en hem 
als zoodanig te verheerlijken. De 10· Yasht is vol van zulke lofprijzing-en. 
Men zou zeggen dat overwinning altijd eenzijdig moet zijn, anders is 
zij geen echte overwinning. Maar ook het begrip overwinning had voor 
de Ouden een anderen inhoud dan voor ons. Overwinning stond met 
verrijzend leven gelijk. Daarom zien wij de Grieksche Nike, de "Over
winning", herhaaldelijk bij de herleving der aarde afgebeeld, zoo waar 
Dionysos uit de aarde opstaat, en waar het kind Erichthonios, de geest 

4) De naam van den vuurtempel, Dari Mihr, beteekent "de poort (of het 
paleis) van Mithra", Darmesteter, Zend Avesta I, p. LIX. In yt. 10.52, vgl. met 
yt. 13.85 schijnt Mithra met Atar urväzishta, het vuur der planten, gelijk te 
staan. Andere gegevens bij Cumont, Textes et Mon. I, p. 104, n. 5. 

5) Vgl. Yt. 10.1 met 8.50; Yt. 10.55 met 8.11 ; yt. 10.4 met 8.2. 
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der aarde, door de aardgodin Ge aan Athene, zijn maagdelijke moeder 
aangereikt wordt 6) . Demeter te Henna op Sicilië droeg op haar hand 
een Nike; zij was de godin van het groeiend zaad, maar een andere 
overwinning had zij niet behaald. Ook de overwinning in den oorlog 
werd als een goddelijke gebeurtenis beschouwd, namelijk als een ver
rijzenis van het leven van het volk, dat in doodsgevaar verkeerde. De 
zegevierende Mithra behaalt dan geen eenzijdige overwinning, want zijn 
overwinning is de verrijzenis, waaraan de vijand heeft meegewerkt, of 
waarin dood en leven met elkaar een verbond hebben gesloten. 

Geen tegenstelling kon zoo scherp zijn, of zij werd door Mithra opge
heven en aan het universeele leven dienstbaar gemaakt 7). Hoe onver
schrokken die gedachte doorgevoerd werd, blijkt uit de merkwaardige 
uitspraak, die de inleiding op den grooten Mithratekst vormt en op die 
plaats als een beginselverklaring klinkt. Wij lezen daar (Yt. 10.2) : 
,.Ahura Mazda sprak tot Spitama Zarathushtra. Wie een verbond ver
breekt, hij verderft het heele land evenzeer als hondero misdadigers 
of als een moordenaar van rechtvaardigen. Verbreek niet een verbond, 
Spitama, noch het verix)Dd, dat Gij met een aanhanger van Druj (den 
aartsbedrieger) gesloten hebt, noch het verbond met een aanhanger van 
Asa (.cle goddelijke levensorde), Uwen geloofRgenoot. Want voor beiden 
geldt het verbond, voor den bedrieger en voor den rechtvaardigen 
geloofsgenoot". Wanneer wij bedenken, dat Druj , "het bedrog" of "de 
bedrieger", in het Avesta steeds de geest van dood (Dm; nasu), en Ab, 
"de gerechtigheid", de geest van leven is, dan begrijpen wij, dat hier 
gesproken wordt van het door Mithra gesloten verbond tusschen dood 
en leven. Zarathu9htra zou deze uitspraak nooit als den wil van Ahura 
Mazda hebben verkondigd. Op een andere plaats, Yt. 11.I4, lezen wij : 
"Wij vereeren SroaSa (den geest van den overgeleverden godsdienst, 
herhaaldelijk met Mithra samen genoemd), den waker over den vrede 
en het verdrag (urvaiti) tusschen Druj en den Weldadigsten Geest". 
Weer zoo on-Zarathushtrisch als het maar denkbaar is. 

Het iR duidelijk dat het volstrekte dualisme zich na den profeet niet 
heeft kunnen handhaven. Het oude en diepzinnige Mithrageloof met het 
universeele verbond (mithra) als formuleering van de levensorde, die 
alle schepselen omvat, "het verix)Dd van den Mazdagodsdienst", heeft 
zijn plaats weten te heroveren. 

Daarmee staan wij midden in de voorstellingen, die den mysterie
dienst van Mithra gekenmerkt hebben. Schriftelijke inlichtingen daar-

6) Zie b.v. Jane Harrison, Prolegomena, Fig. 128 en 129, blz. 405 vg. 
7) yt. 10.106 vg.; "Niemand kan zoo slecht denken. spreken en doen als 

Mithra goed denkt, spreekt en doet; geen sterveling in de lichamelijke wereld 
bezit een wijsheid als die van Mithra in de geestelijke wereld". Goddelijk leven 
is goddelijke wijsheid. 
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over, van de geloovigen afkomstig, hebben wij weinig. Maar het archaeo
logische materiaal is groot en buitengewoon leerrijk. Vooral wanneer 
wij het in het licht van gegevens uit het Avesta beschouwen, wat te 
weinig geschiedt, omdat aan het optreden van den profeet te groote 
beteekenis toegeschreven wordt, en wanneer wij op overeenkomstige en 
goed toegelichte gegevens uit andere godsdiensten letten, kunnen wij 
ons een betrouwbare voorstelling van het mysterie van Mithra maken. 
Ve1e bijzonderheden, vooral betreffende de mythe van Mithra, blijven 
onopgehelderd. Wij laten ze voorloopig liever rusten dan pogingen te 
doen om ze te reconstrueeren. 

Reeds de inrichting van de Mithratempels in het Romeinsche Rijk 
vertelt ons veel over den daar verrichten cultus. Zij heeten spelaea, 
"grotten", en dat de grot inderdaad het eenige geschikte heiligdom voor 
Mithra geacht werd, blijkt uit het feit, dat men, waar geen natuurlijke 
grot te vinden was, een imitatiegrot bouwde, liefst tegen een of twee 
rotswanden aan; in de steden groef men een onderaardsche ruimte uit 
en gaf door de inrichting en versiering te kennen, dat zij een grot voor
stelde. Vooral in den Griekschen cultus zijn vele grottempels bc;kend. 
Alle zijn aan goden van het doodenrijk, of aan goden die daaruit 
het leven doen opgaan, gewijd. Dat beteekent niet alleen onderaardsche 
goden. Want ook de nachthemel werd als beeld van het doodenrijk of 
van de andere wereld opgevat, en de decoratie van verschillende Mithra
grotten bewijst, dat zij inderdaad den nachthemel hebben voorgesteld. 
In ieder geval was Mithra, gelijk alle andere antieke mysteriegoden, 
een god van het doodenrijk, waaruit hij het leven deed opgaan. Of men 
hem als zonnegod of aardgod of als god van het vuur of van het water 
beschouwde, hij hoorde in het land van het absolute leven thuis; zijn 
mysterie was dat hij daar dood met leven verbond. Alle beeldhouw
werken en reliefs in de spelaea zijn mythische illustraties van dat motief. 

Daar is vooreerst het bekende beeld van Mithra, die den stier doodt; 
~1ithra tauroktonos. Het was het voornaamste van alle symbolen en 
nam in alle spelaea de centrale plaats in. Voor het bewustzijn der geloo
vigen kan zijn belangrijkheid alleen met die van het kruisbeeld in de 
Christelijke kerken vergeleken worden. 

Allen zijn het er over eens, dat hier de reeds genoemde kosmogonische 
stier, het eerste en het "alleengeschapen" wezen, voorgesteld is. De 
mythe vertelt, da hij door Ahriman gedood werd, maar dat onmiddellijk 
daarna een wonder zich voordeed: uit zijn ledematen en uit de toege
brachte wond "schoten talrijke graansoorten en genezende planten der 
aarde op". Ook dat is in de Mithragrotten duidelijk afgebeeld: de staart 
van den stier loopt in korenaren uit, en het bloed uit de wond is soms 
als graankorrels (of aren) geteekend. 

Men heeft de kosmogonische mythe in beeld gebracht. Maar met een 
belangrijke wijziging: in de Mithragrotten is het niet Ahriman maar 
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Mithra die den stier doodt. Dit verschil wordt nog onderstreept, wan
neer, volgens sommige opschriften, de grot, of daarin hoorende beelden, 
niet aan Mithra, maar soms aan Abriman gewijd zijn 8). Men heeft zulke 
vreemde wijdingen als pogingen willen verklaren, om den gevreesden 
geest door geveinsd huldebetoon gunstig te stemmen. Maar daarmee is 
de voornaamste moeilijkheid niet opgelost, deze namelijk, dat het dooden 
van het eerste levende wezen nu eens aan Ahriman en dan weer aan 
Mithra toegeschreven wordt. 

Zou de verklaring wel deze kunnen zijn, dat Mithra als god van de 
~amenwerking der typische tegenstellingen, een dubbele god was en 
daarom evenzeer den wil van Ahriman als den wil van Mazda ten uit
voer bracht? 

Ik geloof dat wij het moeten aannemen. Het komt mij voor, dat al de 
voorstellingen rondom het centrale Mithrabeeld - ik spreek alleen van 
voorstellingen die voor uitlegging vatbaar zijn - op een dubbele natuur 
van Mithra wijzen, en dat zijn mysterie juist deze dubbele natuur was. 
Ik zal het aan de hand van een paar gegevens trachten duidelijk te maken. 

Daar zijn vooreerst de twee fakkeldragers, de dadophoren, die rechts 
en links van Mithra tauroktonos staan en op die plaats bijna nooit ont
breken. De eene houdt zijn fakkel naar boven, de andere naar beneden 
gericht. Zij staan in rustige houding en nemen geen deel aan de bewogen 
handeling; blijkbaar zijn zij alleen symbolische figuren. Hun namen, 
Cautes en Cautopates, zeggen ons niets; maar de varianten, die; meer
malen voorkomen, Mithra-Cautes en Mithra-Cautopates, bewijzen, dat 
beiden Mithra voorstellen, en wel in de twee eigenschappen of toe
standen, die door de verschillend gerichte fakkels aangeduid zijn. 
In ieder geval: een dubbele Mithra 9). Dat de fakkels op ondergang 
en opgang zinspelen, spreekt van zelf. Maar met zoo'n vage symboliek 
zijn wij niet geholpen, wanneer het om de beteekenis van dezen dubbelen 
god gaat. Andere gegevens spreken echter een duidelijker taal. 

Geregeld zien wij onder den neergestoten stier een schorpioen liggen, 
die met zijn scharen de zaadballen van den stier vernielt. En nu draagt 
de eene dadophoor, hij met de fakkel naar beneden, op verschillende 
beelden een enormen schorpioen op zijn arm, terwijl de andere op 
dezelfde wijze een stierkop draagt. Stierkop en schorpioen zijn dus attri
buten van de twee fakkeldragers of van den dubbelen Mithra. Maar 
zij hebben ook een andere en meer bekende beteekenis. In den dierenriem 
zijn de stier en de schorpioen de teekens van de voorjaars- en najaars
equinoctiën; zij staan op den overgang van den winter in den zomer 
en van den zomer in den winter. Wanneer nu deze twee tezamen Mithra 

8) Cumont, T extes et Mon. I, p. 139. 
9) Niet een driedubbele, zoo als men wel gemeend heeft. De twee fakkel

dragers vormen een groep op zich zelf; de middenfiguur maakt een geheel 
anderen indruk en is blijkbaar de samenvatting van de twee zijfiguren. 
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voorstellen, dan duiden zij hem aan als god van den jaarlijksehen onder
gang en opgang der zon, wat met den jaarlijksehen ondergang en opgang 
van het leven ,der aarde gelijk staat. 

Tot hetzelfde resultaat komen wij, wanneer wij met de antieke, ni~t 
de moderne, symboliek van de fakkels rekening houden. Daarover heb 
ik vroeger in deze Akademie gesproken, waarbij ik op de wezenlijke 
overeenkomst van de fakkel in den Griekschen mysteriedienst met de 
Romeinsche fasces (ook etymologisch met fax, facula verwant) en met 
het baresman in den Avesta-cultus wees 10). De fJá~xor; , de planten
bundel met bladeren, in de hand van de mysten bij de inwijding te 
Eleusis, en de daarmee overeenkomende Egyptische bouquet, de zooge
naamde "levensbundel", anch, behooren tot dezelfde groep van symbolen. 
In al deze gevallen werd met den bundel (want ook de fakkel was een 
bundel) de voorstelling van het zich vernieuwend leven in den planten
groei verbonden, naar ik meen, omdat de bundel de godsdienstige idee 
van totaliteit, "vol-maaktheid", in beeld bracht; wat uit elkaar valt 
of in oplossing verkeert, dat vergaat. In Eleusis behoorde de fakkel (of 
de twee gekruiste fakkels), naast de ~i(1'r'1J pV(Ju~1j en het zwijn, tot de 
voornaamste mysteriesymbolen; de steel (of bundel) was het wezenlijke 
aan de fakkel; het vuur, dat het aardvuur voorstelde 11), bijzaak. Op 
bedden kon het vuur daarom ook weggelaten worden. De fakkel van 
Demeter is soms als een zware bundel zonder vuur geteekend; de bak
chos en de Egyptische bouquet zijn nooit brandend afgebeeld. Daaren
tegen zien wij ,de fasces, die met tuchtiging' natuurlijk niets te maken 
hadden, maar symbolen waren van de levensorde der aarde, die ook 
de levensorde der menschen was, soms als bundels met vuur geteekend. 

Mithra, de dooder van den stier, tusschen de twee fakkeldragers, is 
dan zonder eenigen twijfel de god van de stervende en herleven de aarde. 
Dat was, zooals wij zagen, ook de beteekenis van den stier; uit zijn 
gestorven lichaam groeiden alle! planten op. De stier stelt du~ Mithra 
voor, en dat Mithra hem doodt, kan alleen beteekenen, dat hij zichzelf 
doodt; hij offer zich zelf om zijn absolute leven te verwezenlijken. De 
smart, dil! zijn gelaatstrekken op sommige beelden vertoonen, bevestigt 
dit ten volle. Maar men zei ook terecht, dat hij met den dood een 
veI1bond had gesloten. Want alleen tezamen met den dood kon hij de 
nieuwe werkelijkheid, het verrijzend leven, scheppen; alleen de zelf
standige macht van den dood had hij gebroken. 

De Ouden noemden hem Sol invictus. Ook die twee woorden duiden 
godsdienstige begrippen aan, die in onze talen geen equivalenten heb
ben. In de Grieksche wereld, maar ook daarbuiten, d:acht men bij de 

10) De Romeinsche fasces, 1932. 
11) De zwervende Demeter stak haar fakkel aan het vuur van Aetna, het 

aardvuur, aan. Bij Argos was een groeve, waar brandende fakkels voor Kore, 
.. de dochter van Demeter", in geworpen werden, Paus. 2.22.3. 
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zon als goddelijk wezen nog meer aan de onzichtbare, nachtelijke zon, 
de zon in het doodenrijk, dan aan de zon overdag. Helios hoorde in het 
dood en rijk thuis. Op de eilanden der zaligen ontving hij zijn onsterfe
lijkheid; daar groeide het kruid dat zijn paarden in staat stelde iederen 
morgen de verre reis te hervatten. Daar hoorde ook zijn heele familie 
thuis. Zijn zoon was Aictes-Hades, zijn dochter de toovenares Kirke op 
Aia, het eiland van Hades; zijn kleindochter was Medeia, de toovenares 
die tenslotte op haar slangenwagen uit onze wereld naar Aia terug 
keerde. Op verschillende plaatsen werd hij bovenàien met andere goden 
der onderwereld samen vereerd en ontving dan dezelfde offers als deze. 
In zijn doodenrijk kende hij het geheim der verrijzenis en werd daarom 
algemeen als Soter en Eleutherios vereerd. Een zonnegod van dat type 
kon met Mithra gelijkgesteld worden. In zijn doodenrijk had -hij met 
den dood het verbond gesloten, dat ook Mithra met den aartsvijand 
gesloten had. 

En hij heet invictus. Ik zei reeds, dat zijn overwinning kosmische 
verrijzenis beteekent en haalde ter illustratie daarvan de Grieksche 
opvatting van Nike aan. Hier moet vermeld worden, dat de vereerders 
van Mithra zich van deze overeenkomst met de Grieksche voorstelling 
volkomen bewust waren. Het centrale beeld in de Mithragrot is namelijk 
naar het model van de Grieksche Nike, die den stier doodt, uitgevoerd. 
In dit Nikebeeld vond men het wezen van Mithra invictus volkomen 
juist uitgedrukt; het zou anders niet tot model gekozen zijn. 

Wij hebben hier met een diep gewortelde godsdienstige conceptie te 
maken. De Ouden zagen iIi het overwinnend vermogen een goddelijke 
energie, die in alles wat leeft aanwezig is, een levensuiting, even onher
leidbaar en zelfstandig als het leven zelf. De Avestateksten spreken van 
"de zegevierende meerderheid" en bedoelden dan den impuls of het 
élan, dat over alle moeilijkheden heen-zet om een nieuw begin te maken. 
"Overwinning" was een der vele benamingen van de ziel, die het onver
gankelijke, het zich vernieuwende deel van den mensch uitmaakt. Nike 
was gevleugeld; niet omdat zij uit den hemel komt aanvliegen; zij woonde 
niet in den hemel maar in de levende wezens zelf. De vleugels duiden 
haar natuur van ziel aan, van verrijzende ziel, die op den dood en het 
doodsgevaar (ook in den oorlog) de overwinning behaalt. Om dezelfde 
reden werd de Egyptische zonnegod in zijn eigenschap van overwinnaar 
en verrijzende god (Ho rus van Edfu en Chepera) als gevleugelde zonne
schijf voorgesteld : zoo ook de zonnegod in Babylonische beelden, waar 
hij boven den levensboom zweeft of den koning beschemlt. 

Mithra en Nike dooden den stier. Zijn dood beteekent in beide 
gevallen zijn consecratie, namelijk de verwerkelijking van zijn heilige 
wezen. Ieder offer is een consecratie van de offerande; in en door den 
offerdood wordt de goddelijke aard, het absolute leven, van de offerande 
verwezenlijkt. Mithra sluit door het dooden van den stier, dat is door 
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zijn eigen <lfferdood, het mystieke verbond tusschen dood en leven, 
het verbond (mithra) dat verrijzend leven is. 

Nu nog een opmerking betreffende de inwijding in de Mithramysteriën. 
Er waren lagere en hoogere graden van inwijding, tezamen zeven. De 

ingewijden kregen achtereenvolgens de titel, van Raaf, Verborgene, 
Soldaat, Leeuw, Pers (Perses), Zonnelooper en Pater. Over de beteekenis 
van de eerste zes is weinig of niets bekend; alleen de titel Vader is, 
naar men meent, goed te begrijpen. De vader van de familie is met het 
opperste gezag bekleed, en wie den graad van vader ontvangt zou daar
mee tot geestelijken leider van al de ingewijden aangesteld zijn. 

Ik geloof niet dat de verklaring deugt. De raadselachtige namen 
van de eerste zes graden hebben zonder eenigen twijfel betrekking op 
hoofdpunten in de mythen en praktijken bij den mysteriedienst. Het is 
dan wel heel onwaarschijnlijk, dat alleen de zevende en hoogste inwij
ding niets met het mysterie te maken zou hebben, maar alleen de ambte
lijke kwaliteit van geestelijk opperhoofd uitdrukken. Eerder verwachten 
wij, dat wie de hoogste inwijding ontvangen heeft ook het diepst in het 
mysterie doorgedrongen is, en dat de titel van den graad dat uitdrukt. 
"Vader" moet wel een eigenschap van Mithra zijn. Inderdaad heet 
Mithra deus genitot en volgens Porphyrius ó ;1;á"~w,, :rol'1i~7Jr.; ~i 
naT1lQ 12). Maar wat -heeft de vadertitel met het mysterie te maken? 

Als variant komt pater patratus voor 13), wat wij het best met ,.(op 
ceremonieele wijze) tot vader gemaakt" kunnen vertalen 14). Dat 
was van ouds de titel van den Romeinschen gezant, den leider der 
fctiales, die in 1>pdracht had met de vijanden in onderhandeling te 
treden, met hen een verdrag te sluiten, of hun den oorlog te verklaren. 
Dat hij tot pater gemaakt was (patratus) beteekende, dat de patria 
potestas op hem was overgedragen; de zorg 'van het blijvend bestaan 
van het Romeinsche v<llk was onvoorwaardelijk in zijne handen gelegd. 
De juridische kant van deze <lverdracht van het vaderrecht is door 
oude en moderne schrijvers herhaaldelijk in het licht gesteld. Wat echter 
steeds uit het oog wordt verl<lren is, dat wij hier met een godsdienstige 
en sacramenteeIe handeling te maken -hebben, waardoor niet alleen de 
juridische bevoegdheid, maar ook het wezen van den vader aan den 
gezant werd medegedeeld. De begeleidende ceremonie toont het aan. 
Hij werd namelijk tot pater gemaakt of gewijd, doordat zijn hoofd met 
een graszode of met een bundel heilige grassprietjes (verbenae) aan
geraakt werd. W-at dat beteekende is bekend. De overeenkomstige cere-

12) Cumont, T extes et MOTl. 11, p. 134 (no. 256) en p. 40. 
13) lb. I, p. 318.2. 
U) Vgl. mater nata et facta, ib. 11, p. 476, no. 574b, wat wel moet beteeke

nen: "moeder van nature (dus moeder in den gewonen zin) en ceremonieel 
daartoe gewijd". 
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monie bij verschillende volken en bij verschillende gelegenheden dient 
altijd als een beeld van begrafenis; wie het gras boven op het hoofd 
krijgt is onder de aarde verborgen. De pater patratus werd tot vader 
gemaakt doordat hij ~n effigië begraven werd. 

Deze opvatting van het vaderschap mag ons vreemd voorkomen, maar 
zij is geheel in de lijn van de antieke opvatting van de vernieuwing 
van het leven bij de geboorte van een kind. Wie een kind verwekt, is 
in het mysterie van het verrijzend leven, dat is in het mysterie van den 
dood, ingewijd. Huwen is sterven, inwijding in absoluut leven. Het is 
herhaaldelijk in mythen en beelden uitgedrukt. Het huwelijk tusschen 
Hades, den god van het doodenrijk, en Kore, de godin der aarde, was 
in Eleusis het prototype van ieder huwelijk; het kind was Plutos, de 
rijkdom der aarde, dat ,is het goddelijk leven, onder de menschen 
gebracht. Al leven ontstaat uit de aarde, en de verwekker is de in de 
aarddiepte of in het doodenrijk verborgene levensgeest. Hij heeft het 
verbond tusschen dood en leven gesloten, het verbond dat zich als ver
rijzend leven openbaart. In Eleusis drukte men het zoo uit: tusschen 
ue andere en onze wereld ,is de overeenkomst gesloten, dat Kore voortaan 
een derde van het jaar bij Hades en twee derden van het jaar onder 
de levenden op aarde zal vertoeven. 

Even duidelijk blijkt de antieke opvatting van het vaderschap uit 
andere berichten. Daar is de mythe van Eros en Psyche, waarvan het 
hoofdm<>tief in sprookjes en magische gebruiken bij vele volken terug 
te vinden is. Eros, de verwekkende geest, woont in het doodenrijk; daar 
huwt hij Psyche, die uit de wereld der levenden afgedaald is en zijn 
bruid is geworden zonder hem ooit te mogen zien. Van ovéreenkomstige 
voorstellingen getuigen de ithyphalle mummiebeelden van verschillende 
Egyptische goden, daaronder Osiris (Wn-nfr), die in de gedaante van 
ithyphalle mummie, dus als lijk met voortbrengend vermogen, bij Isis 
Horus verwekt, den verrijzend en en zegevierenden god. 

Ook in Rome was "Vader" de naam van den onderaardschen god, die 
het leven onder de menschen vernieuwde. Het saeculaire feest, waarop 
de periodieke herleving van het volk, na voorafgaanden ondergang, ge
vierd werd, was gewijd aan Dis Pater, "den Rijken Vader", den Romein
schen god van het doodenrijk. Zijn rijkdom was, gelijk die van Plut06 
(en Pluton), de rijkdom der aarde, de goddelijke bron van al leven. In 
de aarddiepte was hij de verwekker, die het leven van het volk steeds 
opnieuw deed opgaan. 

Zoo opgevat beantwoordt het mysterie van den vader volkomen aan 
het mysterie van de moeder. Ook zij bezi,t de scheppende energie, die 
in alles wat leeft werkzaam is. Haar wezen is in de voorstelling van 
de maagdelijke moeder uitgedrukt. Kore is de maagdelijke moeder 
aarde; evenzoo Vesta, vertegenwoordigd door hare dienaressen, de Ves
taalsche maagden, wier haartooi haar als gehuwde vrouwen kenmerkte. 
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Haar gemaal was de god van het aardvuur, die in het vuur op den 
haard vereerd werd. De geest van dat vuur verwekt bij de Vestaalsche 
maagd Ocresia, toen zij den dienst bij den haard verrichtte, het kind Ser
vius Tullius. De maagdelijke moeder met het kind was het symbool van 
het goddelijk leven der andere wereld in onze wereld gebracht. 

Wij begrijpen nu waarom Mithra "vader" heette, en waarom de 
hoogste inwijding in het mysterie naar den vader genoemd werd. Het 
mysterie was het verbond tusschen dood en leven; het werd in de andere 
wereld gesloten en in onze wereld geopenbaard. Iedere vader was 
krachtens zijn wezen in dat mysterie ingewijd. 

De groote Mithratekst sprak van "het vert>ond van den Mazdagods
dienst", dat heiliger en zegenrijker is dan alle andere verbonden. Het 
ligt voor de hand aan ·het kosmische verbond te denken; maar de 
vraag is, hoe dat een verbond van den godsdienst kan heeten. Nu moet 
er op gewezen worden, dat de vertaling van het Avestawoord daena 
met "godsdienst" de werkelijke beteekenis slechts bij benadering weer
geeft. Daena is een zelfstand,ige, bovenmenschelijke macht, een van de 
talrijke begripsgoden, die in het leven en het godsdienstig denken van 
al de antieke volken, maar vooral van het Avestavolk (en de Romeinen) 
een uiterst belangrijke plaats innamen. Daena is een van de geesten van 
Ahura Mazda; zij staat met Cistä, "het (juiste) inzicht", gelijk. Yt. 16, 
tn vertegenwoordigt inderdaad, gelijk de oud-testamentische Chokma, 
de wijsheid, die zich in het wereldbestuur openbaart; zij werd in den 
beginne als levensorde van mensch en natuur geschapen en geformu
leerd in de leerstellingen (daenao), die Zarathushtra later verkondigd 
heeft. Dit objectieve, kosmische karakter van daena maakt de vertaling 
door "godsdienst" misleidend; men zou haar eerder het absolute leven 
van mensch en natuur kunnen noemen. Alles wat onvergankelijk leeft, 
ook de natuur in haar zelfvernieuwing, bezit inzicht in het wezen van 
dat leven; de mensch neemt aan het kosmische leven deel, en omgekeerd 
is de kosmos door den Heiligen Geest bezield, die ook den mensch op 
den weg des levens leidt 15). Zoo is te verklaren, dat de geloovige zijn 
•. godsdienst", daena, als een goddelijk wezen vereert. Zij is een macht 
die in hem werkt en hem boven zijn eindigheid verheft; zij vergezelt 
hem ook in den dood en leidt hem in den hemel binnen. 

In dezen door Mazda geschapen "godsdienst", daena, hebben dood 
en leven het mystieke verbond gesloten, dat verrijzend leven is en het 
wezen van Mithra uitmaakt. "Het verbond van den Mazdagodsdienst" 
is het heiligste en zegenrijkste van alle verbonden, omdat daarin dood 

15) Wie de aarde vlijtig bewerkt en graan zaait, .,hij zaait asa (levensorde) 
en versterkt daenam mazdayasnim (het absolute leven door den vereerder van 
Mazda verkondigd)", Vd 3, 30 vg. 
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en leven reeds bij de schepping tot verrijzend leven verbonden zijn. 
In de kosmogonische mythe is dat in de beeldspraak van de tweelingen 

uitgedrukt. De twee geesten, de goede en de booze, bestonden reeds in 
den beginne, maar waren niet uitsluitend en alleen elkanders vijanden. 
Reeds in de Gathas heeten zij "tweelingen", yema (Y. 30.3), en ook 
later zijn zij altijd zoo opgevat, De tweelingen, die van aard totaal ver
schillen en elkaar bestrijden, maar toch samenhooren en elkaar aanvullen, 
is een bekend mythisch motief; ik herinner alleen aan de Grieksche.' 
Dioskuren en ·de Egyptische Horus en Seth. Dat de voorstelling van hun 
verzoening ook in den Avestagodsdienst bestond, blijkt, naar ik meen, 
uit het voorafgaande. Beiden waren de geesten van den hoogsten god, 
Ahura Mazda, later ook Zervan genoemd. 

Plutarchus noemt Mithra "den middelaar", de Is. et Os. 46, omdat 
hij tusschen Ahura-Ma1Jda en Ahriman, het licht en de duisternis, staat. 
Plutarchus was volkomen juist ingelicht. En wanneer moderne geleerden 
daarbij aan andere mythische middelaars herinneren, Hermes en janus, 
hebben ook zij volkomen gelijk. Waarschijnlijk meer gelijk dan zij zich 
zelf bewust zijn. Het geloof dat een verbond of een verdrag gesloten 
is tusschen de andere en deze wereld, een verdrag dat alle strijdige 
machten en belangen in de ondefinieerbare werkelijkheid van het absolute 
leven opheft, was in de antieke wereld meer uitgebreid en vooral dieper 
geworteld dan algemeen erkend wordt. 
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