
MEDEDELINGEN DER KONINKLIJKE NEDERLANDSE 

AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, AFD. LETTERKUNDE 

NIEUWE REEKS - DEEL 29 - No. 8 

INSPIRATIE DOOR BUEN 

IN DE DROOM 

H. WAGENVOORT 

N.V. NOORD.HOLLANDSCHE UITGEVERS MAATSCHAPPIJ 

AMSTERDAM-1966 



UITGESPROKEN IN BEKNOPTERE VORM IN DE VERGADERING 

VAN 8 MAART 1965 



H. \L\GENVOORT: Inspiratie door bijen in de droom 

Afb. 1. Honingwinning yan wilde bijen in h et n eolithicum (Spaanse rots· 
schildering uit de Cova de l 'Aranya, provo Valen cia), ontleend aan Historia 

deis Catalans, 1 (1961) 36; zie p. 38. en afb. 4. 



WOORD VOORAF 

Het onderwerp, waarvoor dit geschrift de aandacht vraagt, heeft 
mij, zoals dat meer gaat, langs onvermoede paden naar streken 
geleid, waar ik vreemdeling was, en toch, naar ik hoop, het spoor 
niet al te zeer ben bijster geraakt dank zij de vriendelijke hulp 
van mijn collega's C. F. A. van Dam, J. Gonda, C. B. van Haeringen, 
G. van Hoorn, J. A. Huisman, A. R. Hulst, J. H. Jongkees en 
H. W. Obbink, allen te Utrecht, A. D. Kylstra, te Groningen, 
G. A. Megas, directeur van het Volkskundig Instituut der univer
siteit van Athene, J. van der Vecht te Leiden, en van Dr. W. D. 
van Wijngaarden te Leiden. Hun allen betuig ik hier daarvoor 
nogmaals mijn erkentelijkheid. 

Eveneens gaat mijn dank uit naar de Kungliga Gustav Adolfs 
Akademie för Folklivsforskning voor de toestemming tot over
name ener illustratie uit O. Loorits, Grundzüge des estnischen 
Volksglaubens, en naar het Bestuur van het Nederlands Openlucht
museum te Arnhem voor het verlof, een afbeelding over te nemen 
uit "De oude Imkerij", door Mej. H. W. M. Plettenberg en B. Jacobs, 
benevens naar Prof. Dr. J. G. van Gelder, Drs. B. H. M. Mutsaers 
en hun medewerkers van het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht 
voor hun medewerking ter oriëntatie in het bestaande foto-materiaal. 

Van de risico's, die voor een klassiek-filoloog verbonden zijn aan 
een onderzoek als het onderhavige, hoop ik mij voldoende bewust 
te zijn geweest, gedachtig aan de waarschuwing, vervat in een 
opmerking van Hans-Joachim Klare in zijn verhandeling "Die 
Toten in der altnordischen Literatur" (Acta Philologica Scandinavica 
8 - 1933/34 - v.v.) waar hij schrijft: "Die Germanistik und im 
Zusammenhang damit die germanische Religionswissenschaft 
wurden bis zum Beginn dieses Jahrhunderts in der Hauptsache 
von klassischen Philologen mitbetrieben. So kam es, dass sie stief
mütterlich behandelt wurden." Dat kunnen wij classici ons voor 
gezegd houden, al is het een troostrijke gedachte, dat vakgenoten 
zich over een blijkbaar halfverweesd kind als over hun stiefkind 
hebben trachten te ontfermen, terwijl bovendien de schrijver in 
een volgend litteratuur-overzicht zich beklaagt over misvattingen 
van germanistische zijde, terwijl hij juist een uitzondering maakt 
voor Erwin Rohde, die doorzag, dat men niet bij de homerische 
tpVXlXt zonder meer denken moest aan "Schattenseelen, die sich 
beim Tode vom Körper lösen", maar die "noch andere Schichten 
griechischen Totenglaubens aufdeckte" en "Reste älterer Vor
stellungen, in denen der Tote ein körperhaftes, unteilbares Wesen 
mit menschlichen Empfindungen war, nachwies". Wat nl. Klare 
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4 VOORWOORD 

aan de hand van talrijke citaten wilde betogen, was, dat naar de 
oorspronkelijke noordgermaanse opvatting doden "levende lijken" 
waren, menselijke wezens met vlees en bloed (p. 29, 36, 39 v.). 
Zelfs de periode der lijkverbranding kon dat denkbeeld niet weg
nemen, blijkens de gebruiken bij de verzorging der doden, zoals 
de bijgaven in het graf, en het mede verbranden van mensen (40). 
Weliswaar bezitten enerzijds de levenden "was kein Toter nach
weislich besitzt, ein zweites lch, ein Folgewesen, seine fylgja, die 
losgelöst von seinem Körper meist unsichtbar existiert, in seinem 
Namen wirkt und bei besonderen Gelegenheiten sogar sichtbar 
wird, anderen Menschen nicht so selten, dem Besitzer allein in der 
Todesstunde. Am häufigsten erscheinen die fylgjur traumgesichtigen 
Menschen im Traurn. Sie treten in bezeichnenden Tiergestalten auf 
und handeln, wie ihre Eigner bald in Wirklichkeit handeln werden." 
(44 v.) Anderzijds moet erkend worden, dat de doden in staat zijn, 
in de gestalte van dieren, soms van vogels, te verschijnen (24), maar 
dat is dan een gedaanteverandering; er is geen sprake van zieledieren. 

Dit betoog is naar mijn indruk niet zonder uitwerking gebleven; 
verwante beschouwingen treft men o.a. aan bij een gezaghebbend 
geleerde als Oskar Loorits, wiens werk reeds genoemd werd 
en een toonbeeld mag heten van grondig wetenschappelijk onder
zoek. Ook de classicus stuit hier voortdurend op gegevens, die 
licht kunnen werpen op weinig doorzichtige spreekwijzen en ge
bruiken uit de grieks-romeinse Oudheid, vooral uit de oude cultuur 
der zoveel conservatievere Romeinen. Aan enkele voorbeelden moge 
ik dat illustreren: 

Twaalf jaar geleden heb ik uitvoerig verdedigd (Mnemos. ser. 
4, vol. 7 - 1954 - 300 v.v.) dat, wanneer in de latijnse litteratuur 
sprake is van felicitas imperatoria, het krijgsgeluk van de veldheer, 
die met imperium begaafd is, men denken moet aan een aangeboren 
eigenschap, kortom: een aspect van het "mana"-begrip (daar dit 
woord bij sommige vakgenoten een soort hooikoorts wekt, wil ik 
ook wel spreken met sommigen van hen van "une force mysté
rieuse" of met Passerini van een "forza immanente, concetto, 
puramente italico" of met Mattingly van "power as weU as a 
quality"). Het gaat dus om een geluk, waarin het toeval (fortuna) 
geen rol speelt, m.a.w. om een creativiteit, niet zozeer als die van 
de componist, maar meer als die van de meesterlijke orkest-dirigent. 
Van verschillende zijden is daartegen protest aangetekend (het 
laatst door H uguette Fugier, Recherches sur l'expression du 
sacré dans la langue latine (1963) 39; zie mijn recensie, Gnomon 
36, 1966, 380 v.v. Een treffende parallel vindt men bij Loorits 
(3,35): "Eine konkrete Kraftkonzentration bedeutete wohl auch 
die Bezeichnung für Glück (önn) , das von den Setukesen nach 
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VOORWOORD 5 

russischem Muster noch allgemein als ein Teil (osa, s. ozakönö) 
des betreffenden We sens aufgefasst und genannt wurde. Auch die 
Esten haben sich noch unlängst "Roggenglück", "Schafsglück", 
"Milchglück" usw. völlig konkret als die Substanz des Gedeihens 
vorgestellt und eine Erweckung des Glücks durch magische Hand
lungen versucht." Wel wordt "Kriegsglück" hier niet genoemd, 
maar dat kan kwalijk essentieel heten: duidelijk draagt ook hier 
het geluk een dynamistisch stempel. Om misverstand te voorkomen 
zij opgemerkt, dat het Loorits hierom in het geheel niet begonnen 
is; integendeel verdedigt hij terecht (3,35): "dass im Volksglauben 
neben der animistischen Weltanschauung ei ne dynamistische Welt
anschauung fortwährend weiterwirkt." Nog meer applaus zal bij 
sommigen wekken de uitspraak (3,515): "Dem uralischen Natur
geisterglauben liegt nicht etwa der Manismus oder Dämonismus 
zugrunde, sondern die Sonderseelenvorstellung, die in den Träumen 
ihren wichtigsten Ausgangspunkt und ihre logische Unterstützung 
gefunden hat: wie tote und leb ende Menschen, so sieht man ja 
im Traume auch alle anderen Naturwesen oder nach primitiver 
Auffassung ihre Seelen getrennt von den Körpern erscheinen". Aan 
dat applaus zou ik intussen uit overtuiging gaarne deelnemen. 

Een tweede voorbeeld: in Glotta 26 (1938) 12,2 v.v. werd door 
mij betoogd, dat lat. lunus afgeleid is van de wortel bhei- "stinken" 
en verwant is met loeteo "stinken" en loedus "stinkend", "af
schuwelijk", en oorspronkelijk betekend heeft " stank, lijklucht", 
welke betekenis zich ontwikkelde tot "doods bevlekking" , een ge
vreesde vorm van besmetting. Is het niet opvallend, dat Loorits 
constateert: , ,Besonders treffend charakterisiert die finnisch
ugrische Bezeichnung tooni die primitive Denkweise: das Wort 
bedeutet im Ostjakischen bis jetzt noch "Gestank der Leiche"; 
im Faulen und Stinken wird also jene Kraft konkret sichtbar, die 
den Körper zur Leiche tötet und auch anderen Menschen den Tod 
bringen kann" (3,70)? 

Natuurlijk kan men de vraag stellen, in hoeverre het zin heeft 
parallellen te trekken tussen oeroude opvattingen van de Romeinen 
en het volksgeloof van Esten en finno-ugrische stammen. Het 
antwoord luidt: men moet wel aannemen, dat zulke opvattingen 
van westgermaanse oorsprong zijn en op indogermaanse denk
beelden berusten. Wat n1. de Esten betreft (de Setukesen in Z.O. 
Estland onderscheiden zich van de nabuurstammen, doordat zij 
nooit onder blijvende duitse overheersing hebben geleefd, en het 
aloude volksgeloof het best bewaard hebben: 3,6) spreken een taal, 
na verwant aan het Fins, en behoren tot de zgn. Oeralische volkeren
groep, die een bijzondere plaats inneemt tussen de westelijke indo
europese of zgn. arische stammen en de oostelijke altaische 
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6 VOORWOORD 

stammen, en moeten wel oorspronkelijk afkomstig zijn uit Eurasia. 
Septentrionalis (3,1.447). Wat het geloof aangaande de doden 
betreft, hebben zij sterke invloeden van indogermaanse zijde 
ondergaan (3,127) maar evenzeer uit het Oosten (1,532; 3,363). Er 
valt dus althans rekening te houden met de mogelijkheid, dat 
parallellen uit het volksgeloof in Estland en bij de oude Romeinen 
hun oorsprong vinden in indo-europese voorstellingen1). 

Utrecht H. WAGENVOORT 

1 ) Naschrift: Voor moderne begrippen aangaande bijentaal, waarvan 
in het vervolg meermalen sprake is, zie men V, B, Dröscher, Klug wie 
die Sck langen (Neder!. vert. door K. Hans, Wat dieren doen en waarom, 
1962, p. 150 V.v. 
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INSPIRATIE DOOR BIJEN IN DE DROOM 

Inleiding 

Als Columella, Latijns schrijver over de landbouw (l e eeuw na 
Chr.) , ook de bijenteelt behandelt, roert hij terloops enkele mythen 
aan, waarin bijen een rol spelen, maar merkt dan op 1) : "Een 
onderzoek naar deze en dergelijke dingen ligt meer op de weg van 
mensen, die de schuilhoeken der natuur doorvorsen, dan van 
boeren. Ook heeft zo iets meer bekoring voor hen, die belang stellen 
in litteratuur en op hun gemak zitten te lezen dan voor landlieden 
die wel wat anders te doen hebben, want voor hun werk hebben 
ze er geen baat bij en ze verdienen er geen cent mee". Gelijk heeft 
hij; trouwens, ook voor de filoloog is zulk een studie alleen in zoverre 
winstgevend, dat zij zijn inzicht verhelderen kan in merkwaardige 
opvattingen tijdens een vroege fase van onze cultuur. Aanleiding 
tot mijn onderzoek was de opzet, een antwoord te zoeken op de 
vraag: waar lag de oudste bron van inspiratie, van beademing, 
bezieling, zowel van de ziener als van de dichter, speciaal in de 
Grieks-Romeinse cultuur? - het blijkt nl., dat althans de Grieken 
tussen profetische en poëtische inspiratie geen wezenlijk verschil 
zagen 2). Daarbij ging ik uit van een semantisch onderzoek van 
woorden als inspimtio, €t-t7tVcVGlç , en hun griekse en latijnse syno
niemen; dat moet ik hier laten rusten. Maar voor ik tot de bijen 
kom, die mij in dit verband vooral gingen bezighouden, dient een 
inleiding vooraf te gaan, opdat men zich een voorstelling vormen 
kan van de korf, waaruit mijn bijen zijn uitgevlogen en waarin 
ze aan het eind weer moeten terugkeren. 

A pollo als orakelgod 

Voor de oude Grieken gold Apollo als de god van de mantiek, 
in Delphi en Delos de orakelgod bij uitnemendheid. Maar hij was 
een immigrant uit Klein-Azië, en in historische tijd stelde men 
zich voor, dat hij de taak der inspiratie van Zeus overgenomen 
had. In de Homerische hymne aan Hermes 3) b.v. zegt Apollo tot 

1) r.r. 5,2,5. 
2) Vgl. Plato, Ion 534CD; Fauth, RE 24,530; W. KrolI, St1«1. zum 

Verständnis der rÖ7n. Literatur (1924) 24 vv.; zie beneden p. 67. 
3) Hom. hymn. Herm. 530 vvo 
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10 INSPIRATIE DOOR BIJEN IN DE DROOM 

Hermes : "Ge vraagt me, mijn beste, voedsterling van Zeus, u de 
kunst der voorspelling te leren, maar dat is noch u noch een ander 
van de onsterfelijke goden geoorloofd, want die kent alleen de geest 
van Zeus. Wat mij betreft, mij heeft hij ze toevertrouwd, en ik 
heb beloofd, ja, een dure eed gezworen, dat buiten mij geen ander 
van de eeuwige goden de schrandere gedachtengang van Kronos' 
zoon zal leren kennen." En Homerus 1) zegt nadrukkelijk, dat de 
droom, inspiratiemiddel bij uitnemendheid, van Zeus komt: "ai 
yáe r'ovae è" LtlÓÇ èarLV. Bij de betekenis van de incubatio, het 
droomorakel, zullen we nog stilstaan; hier merk ik alleen op, dat 
van Zeus als oorspronkelijk inspirator in historische tijd weinig 
meer blijkt. Weliswaar moet er oudtijds in Dodona, waar Zeus 
door het bladergeritsel van zijn heilige eik zijn wil te kennen gaf, 
eens een droomorakel bestaan hebben, want zijn priesters, de Helloi 
of Selloi, heten bij Homerus 2) xaf-lateVval, "op de grond slapend", 
en bij Sophocles 3) xaf-lal"Olral wat hetzelfde betekent, maar met 
droom orakels had Zeus zelf nooit iets te maken. Nu kan ook de 
voorspelling uit bladergeritsel wel onder het hoofd "mantiek" 
gebracht worden, maar dan moeten we met de oude Grieken 
onderscheid maken tussen de f-lavTl"-YJ arexvoç, de niet technische, 
subjectieve, op onmiddellijke inspiratie berustende mantiek - en 
dat is de oorspronkelijke zin, want f-lávTlç betekent de geïnspireerde 
ziener - en de f-lavTl"-YJ lvrexvoç, die met objectieve gegevens werkt 
en voor welker interpretatie, b.v. van vogelvlucht, donder en 
bliksem, enz., men een leerschool moet doormaken. Homerus 
maakt duidelijk dat onderscheid als hij iemand laat zeggen 4): "ik 
wil je iets voorspellen ovre Tl f-láVTlç lwv ovr' olwvwv aárpa el&óç 
"hoewel ik helemaal geen ziener ben noch ook recht verstand heb 
van vogelwichelarij". Het lijkt dan ook waarschijnlijk, dat we reeds 
met dat droomorakel van Dodona, waarvan we verder niets horen, 
doordringen tot de oudste voor ons bereikbare fase: men legde 
zich, om de toekomst te leren kennen, op de aarde te slapen om 
in een droom geïnspireerd te worden; de inspiratie kwam uit de 
aarde, en terecht herinneren hier moderne onderzoekers aan de 
betekenis van de oude aardgodin Gaia, volgens de mythe gemalin 
van Uranus, de hemelgod, moeder van Kronos en grootmoeder 
van Zeus. 

1) Hom. Il. 1,63. 
2) Hom. Il. 16,235. Vgl. Hopfner, RE 14,1273; Jane Harrison, 

Proleg. 333. 
3) Soph. Trach. 1166. 
4) Hom. Od. 1,202. Voor pávrtç van pa{vopat zie Frisk, Gr. etym. Wbo 

s.v., tegenover Wilamowitz, Glaube der Hellenen 1,40. 
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INSpmATIE DOOR BIJEN IN DE DROOM 11 

Gaia vóór A pallo 

Euripides 1) spreekt haar aan (hier heet zij nonta X{}wv) als 
pûavonuevywv pij-rêe OVêteWV, "moeder der zwartvleugelige 
dromen." Maar hij stelt zich voor 2), dat de voorspelling door 
dromen pas een maatregel is geweest van Gaia om zich te wreken 
op de indringer Apollo, een uiting dus van "l'antagonisme sym
bolique entre les songes nocturnes et Apollon-Soleil, ainsi que 
l'antagonisme réel entre les oracles apolliniens et les méthodes 
rivales" 3). Dat ruskent evenwel de oorspronkelijke functie van 
ij new-rópavuç raîa 4) als "de allereerste zieneres", zelf dus geïn
spireerd en tegelijk de oudst bekende bron van inspiratie. 

Waarom juist de Aardgodin ? 

Wil dat nu zeggen, dat wij reeds een bevredigend antwoord 
vonden op de vraag, die ons uitgangspunt vormde? Moet hier niet 
de vraag gesteld worden, hoe men er toe kwam, als men inspiratie 
zocht, juist naar beneden te zien, niet naar boven, en vooral, 
waarom men aan de aarde een onbeperkte kennis toeschreef van 
verleden, heden en toekomst, en bovendien het vermogen, die 
kennis op de mens over te dragen? Die vraag heeft ook anderen 
beziggehouden, en op tweeërlei wijze vond ik ze beantwoord. Niet 
zelden oordeelt men met Bouché-Leclercq 5), dat de aarde is 
"réceptacle de toute vérité et de toute science, parce qu'elle est la 
raison d'être de tout ce qui existe." M.a.w. de bron van alle vrucht
baarheid werd tegelijk beschouwd als bron van alle kennis. Logisch 
gezien is dat niet zeer overtuigend, maar dat mag stellig geen reden 
zijn, de verklaring zonder meer te verwerpen. Immers het mysterie 
van de vruchtbaarheid der aarde blijkt telkens weer de antieke 
mens dusdanig geïntrigeerd te hebben, dat logica niet toereikend 
scheen om het terrein van haar geheimzinnige vermogens af te 
bakenen. Wij verwerpen daarom deze verklaring ook niet geheel, 
maar menen dat zij een essentiële aanvulling nodig heeft. Een 
tweede antwoord op onze vraag geeft Drexler 6) wanneer hij stelt, 
dat Gaia gold als orakelgodin, "weil der Erde die zur Weissagung 
begeisternden Dünste entsteigen." Ook dit is een punt, dat onze 

1 ) Eurip. H ee. 71. 
2) Eurip. Iphig. Taur. 1259 vv.; vgl. schol. Hom. Il. 2,71. 
3) Bouché-Leclercq, Hiatoire de la Divination dans l'Antiquité, 1,282; 

vgl. 3,76. 
4) Aesch. Eum. 2. 
5) a.w. 2,15. 
8) Rosch. Lex. 1,2,1570. 
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12 INSPIRATIE DOOR BIJEN IN DE DROOM 

volle aandacht verdient, want inderdaad was, gelijk Fauth 1) het 
uitdrukt, "dem Altertum die Anschauung, nach welcher der sehe
rische Enthusiasmus durch den Anhauch (bdnyow) der Gottheit 
entstand, ... geläufig." Maar wij moeten bedenken dat Gaia over 
andere middelen beschikte, alle uitgesproken chthonisch van aard, 
om de mens te inspireren, zodat ook deze verklaring niet als af
doende kan beschouwd worden. 

Haar middelen tot inspiratie 

Van die middelen willen wij ons in het kort rekenschap geven 
in het kort, omdat slechts één daarvan, de inspiratie door bijen, 
ditmaal onze bijzondere aandacht vraagt. Voorop zij gesteld, dat 
wij ons bewust zijn, een enigszins gewaagd experiment te onder
nemen. Onze belangstelling gaat niet enkel uit naar Grieken en 
Romeinen, maar ook naar andere volken van indo-europese stam; 
zelfs zullen we ons daartoe niet geheel kunnen beperken. En reeds 
voor zover het de Grieken betreft is het niet altijd mogelijk, een 
scherpe scheidslijn te trekken tussen de cultuur van de griekse 
stammen, die in Hellas binnendrongen, en de autochthone be
volking, waarvan Nilsson 2) betoogde dat zij, het volk van de 
late bronstijd, het MinoÏsch-Myceense tijdperk, reeds een hoge 
cultuur bezat. Arisch was zij niet, maar wel verwant met volken 
en beschaving van Klein-Azië, terwijl egyptische invloeden aan
wijsbaar zijn. Verder staat het vast, dat Kretisch-Myceense in
vloeden op de oudste ontwikkeling van Delphi hebben ingewerkt: 
dat bewees vooral Momolina Marconi in een bekend artikel 3). 
Ja, men kan aantonen, dat er op den duur, waar het de bijencultus 
betreft, wisselwerkingen ontstaan zijn tussen de drie voornaamste 
centra, die onze aandacht zullen vragen: Efese, Kreta en Delphi 4). 
Daarvoor heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt Ludwig Arm
bruster, hoogleraar indertijd aan de Landwirtschaftliche Hoch
schule van Berlijn en hoofdredacteur van het Archiv für Bienen
kunde, die de Griekse en Latijnse schrijvers over bijenteelt in het 

1) RE 24,534,60. 
2) Hist. of Greek Rel.2 (1949) 24. 
3) M. Marconi, MEAIl:l:A, Athenaeum 18 (1940) 164 v.v. Vgl. 

Fauth, l.c. 540 v.v.; Nilsson, Hist. of Gr. Rel. 135. 
4) Ter illustratie vergelijke men een tetradrachme van Gortyn op Kreta, 

Ie eeuw v. Chr., uit J. Svoronos, Numismatique de la Orète ancienne 
(1890), pI. 16, nos. 29-30, en een tetradrachme van Antiochus Hierax, 
geslagen te Ephese, vgI. E. Babelon, Rois de Syrie, (1890) no. 284. De 
eerste, Kretensische, vertoont de Ephesische Artemis met de bij; de tweede, 
Ephesische, vertoont Apollo op de Delphische omphalos met de bij. 

272 



INSPffiATIE DOOR BIJEN IN DE DROOM 13 

oorspronkelijk las en, samen met zijn collega KIek, er commentaren 
op schreef, terwijl hij zich bij zijn jarenlange studie van de antieke 
apicultuur, waar nodig, door de beste deskundigen liet voorlichten. 

a) door levend water 

Maar nu terzake ! Wanneer we ons afvragen, hoe we ons de in
spiratie door Gaia hebben voor te stellen, wijst een rijke traditie 
ons daarvoor in hoofdzaak vijf wegen aan, en wel: 

1°. door een dronk levend water. "Le róle de l'eau dans les céré
monies divinatoires", zo schrijft Marie Delcourt 1) terecht, "est 
attesté par la présence, dans presque tous les sanctuaires à oracle, 
d'une source souvent secrète ou cachée au fond d'une grotte. Il 
en était ainsi à Patrae, à Epidaure Limera, au Ptoïon, au temple 
d'Apollon Clarien à Colophon aussi bien qu'à Delphes." Trouwens, 
zo was het niet alleen in de Griekse wereld, maar ook bij de Ger
manen 2) en Kelten 3); ja, het staat vast, dat de cultus van bronnen 
reeds in de vroege bronstijd o.a. ook in Italië voorkwam 4), en al 
kan dat ook een andere grond hebben dan het geloof aan inspirerend 
vermogen van levend water - daarover zo dadelijk - toch zullen 
wij aanwijzingen vinden, dat ook dit geloof tot ver voor de historische 
tijd teruggaat. 

Dat men dit water bij voorkeur putte vlak aan de bron is be
grijpelijk: niet alleen was het daar het zuiverst, maar ook had het 
daar nog niets van zijn chthonische kracht verloren. "Die eigent
liche Stelle dieses Lebenswassers ist wohl immer die Unterwelt, 
die Welt des Todes oder der Unvergänglichkeit", zo schrijft Erwin 
Rohde 5), en met vele anderen heeft Fauth 6) juist gezien, dat 
op dit chthonisch karakter van het bronwater de nadruk gelegd 
moet worden, wanneer het gaat over zijn vermoge'n tot profetische 
en poëtische inspiratie: "Die mantische Befl.ügelung der Pythia 
durch den Trank aus der Kastalia ist gewiss als ein Relikt aus der 
Ge-Poseidon-Periode des Orakels zu betrachten." Wat in dit verband 
de aanduiding "chthonisch" precies zeggen wil, zal ons eerst in 
het verloop van ons onderzoek geheel duidelijk worden; zeker kan 
dat niet enkel zijn, gelijk Pfister 7) meent, dat het water plaat-

1) M. Delcourt, L'Orade de Delphes (1955) p. 75. 
2) Denk b.v. aan de bron aan de voet van Yggdrasil, waaruit niet alleen 

de Nornen haar inspiratie putten, maar ook de dichters; vgl. de IJslandse 
mythen bij M. Jónasson, Island (1943) p. 50 vlg. 

3) J. Vendrijès, La Religion des Celtes (1948) p. 279 vlg. 
4) F. Messerschmidt, ARW 37 (1941/42) p. 373 met litt. 
6) Psyche 9. 10 2,390,1. 
6) l.c. 540. 
7) RE 1l,2178. 
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selijk uit de aarde komt. Natuurlijk is zijn opmerking juist, dat 
ook b.v. regenwater voor toverhandelingen werd gebruikt, en dat 
in het algemeen aan water een mysterieuze of, zoals hij het noemt, 
een sacramentele kracht werd toegekend 1). Maar ten eerste gaat 
het ons om de bron der mantiek, niet der magie; ten tweede zal 
ons blijken, dat in de oudste voor ons kenbare periode alle bronnen 
van mantiek een chthonische oorsprong hadden. Voor het overige 
verwijzen wij naar de bekende studie van Ninck 2), verdienstelijk 
niet alleen als materiaalverzameling, al baseert hij zich hier en 
daar te zeer op de theorieën van Ba c hof en. 

b) door bedwelmende dampen 

2°. Inspiratie door het inhaleren van dampen, meestal koolzuur
ol zwaveldampen. Gewoonlijk gaf men zich geen rekenschap van de 
aard van deze dampen; men spreekt van een ieedv TtveVp,a, dat 
opstijgt uit een a-r:óp,wv of xá(]p,a 3), van een 'vis terrae, quam 
terrae cavernis includunt' 4), van 'anhelitus quosdam terrarum, 
quibus inflatae mentes orac1a funderent' 5); het uitvoerigst Justi
nus 6) van 'terrae foramen, quod in oracula patet; ex quo frigidus 
spiritus vi quadam velut amento in sublime expulsus mentes vatum 
in vecordiam vertit inpletasque deo responsa consulentibus dare 
cogit'. Wel wordt nu en dan gewezen op de ambivalentie van deze 
dampen: zij kunnen zowel ten goede als ten kwade werken 7). 

Dat hier sprake is van chthonische invloeden, behoeft geen 
betoog; dat de herinnering daaraan teruggaat tot het vóór-Apol
linisch tijdperk heeft reeds de Oudheid erkend 8). Niettemin is 
daarover, speciaal wat Delphi aangaat, een uitgebreide discussie 
ontstaan. Terwijl de antieke traditie wil, dat ook daar, onder de 
drievoet van de Pythia zich een kloof bevond, waaruit dampen 
opstegen, die haar in trance brachten, hadden de Franse opgravingen 
tot resultaat, dat zich op de bedoelde plaats geen aardkloof bevond; 
dit gaf rijkelijk voedsel aan de theorie, reeds door Von Wilamo-

1) Vgl. ook Van der Leeuw, Phänomenologie der Religion, 321 v. 
2) M. Ninck, Die Bedeutung des Wassers in Kult und Leben der Alten 

(Philologus, Suppl. Bd. 14 H. 2), 1921. 
3) Zo b.v. Dio Cass. 63,14,2. 
4) Cic. Div. 1,38.79. 
5) Cic. Div. 1,115. 
6) 24,6,9; vgl. Plin. N.H. 2,108; Val. Max. 1,8,10. 
7) Cic. Div. 1,79; 2,29; Plin. 1.1.; vgl. mijn uiteenzetting Mnemos. S. 

4 nr. 18 (1964) 64 v. Op de beschouwingen van Onians, Origina of European 
Thought (1951) 66 v., die aandacht verdienen, maar zeker niet de materie 
volledig bestrijken, kan hier slechts terloops gewezen worden. 

8) Cic. Div. 1,38; vgl. Rohde, a.w. 2,58,1. 
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witz 1) in 1903 verdedigd, dat de genoemde traditie een rationa
listisch verzinsel zou zijn. Velen hebben die opvatting aanvaard, 
maar meer en meer dringt het inzicht door, dank zij mede de 
onderzoekingen van Marinatos 2), dat de aardkloof niet binnen 
de Apollo-tempel maar in de nabijheid van het oude Gaia-heiligdom 
aan de Kastalia gezocht moest worden 3). 

Inspiratie door slangen? 

Men kan de vraag stellen, of het geheel juist is, in de derde plaats 
te spreken van inspiratie door slangen. Immers voorzover wij met 
zekerheid kunnen nagaan, inspireren zij feitelijk niet, maar maken 
zij voor inspiratie vatbaar. Niettemin mag het om redenen, die 
later ter sprake komen, althans twijfelachtig heten of de antieke 
mens dit onderscheid steeds in het oog gehouden heeft. Dat slangen 
als chthonische wezens werden beschouwd behoeft niet te worden 
toegelicht, en de gegevens, waarop wij doelen, zijn bekend genoeg. 
Helenus en Kassandra, de Trojaanse koningskinderen, waren op 
een dag bij de sluiting van de Apollo-tempel bij ongeluk daarin 
achtergebleven; de volgende dag vond men hen omgeven door 
slangen, die hun oren schoonlikten, zodat zij de vogeltaal ver
stonden; van dat ogenblik af bezaten zij de zienersgave 4). 

Dit gebeurde ook met de Thessaliër Melampus, die jonge moeder
loze slangen had grootgebracht; ook hij kreeg de zienersgave, toen 
ze hem met de tongen de oren gereinigd hadden, en leerde de 
vogeltaal verstaan 5). En hoewel dit niet uitdrukkelijk gezegd wordt 
van lamos, beroemd ziener en stamvader van een heel zieners
geslacht te Olympia, is het nauwelijks gewaagd aan te nemen, dat 
het hem evenzo verging, daar hij, door zijn moeder te vondeling 
gelegd, door slangen met bijenhoning werd grootgebracht 6). Op 
de hier bedoelde functie van slangen komen wij terug 7). 

1) Hermes 38 (1903) 579. 
2) Ephem. Epeter. Athen. 1959, p. 346 v.v. 
3) Voor meer gegevens cf. Fauth, 1.1. 536 v.; Hopfner, RE 14,265. 
4) Schol. Hom. Il. 7,44. 
5) Apollod. 1,9,11. 
6) Pind. Olymp. 6,45 V.v. 
7) Volgens Ps. Democritus bij Plin. N.H. 10,137 (zie beneden p. 17) 

zou de verklaring daarin liggen, dat slangen zouden ontstaan zijn uit het 
vermengd bloed van verschillende vogels. Deze abstruse verklaring is 
tekenend voor de bron, en wordt onjuist beoordeeld door J. G. Frazer, 
The language of animals, Archaeol. Rev. (1888) 180 v. 

275 



16 INSpmATIE DOOR BIJEN IN DE DROOM 

Inspiratie door vogels? 

Tot tweemaal toe was er zoëven sprake van verlening der zieners
gave doordat iemand in staat gesteld wordt, de vogeltaal te ver
staan. Is dat een aanwijzing, dat wij in de vierde plaats moeten 
spreken van inspiratie door vogels 1 Het komt mij onverantwoord 
voor, vogels als medium van inspiratie voor de vroege periode, 
die ons bezighoudt, te aanvaarden. In de sporadische gevallen, dat 
zij die rol schijnen te spelen, schijnen ze ten eerste uit den vreemde 
geïmporteerd, en fungeren ze bovendien als gevleugelde boden van 
de goden, die een bepaald bericht of bevel overbrengen. Het oudste 
mij bekende geval betreft Dodona, waar volgens lokale traditie 
uit het Egyptische Thebe een duif was komen aanvliegen evenals 
op de plaats van het Ammon-orakel in Libye; beide duiven hadden 
de stichting van een Zeus-orakel bevolen, en wel, volgens Hero
dotus 1), rpwvfi dv{}ewn'Y}lTJ, "met menselijke stem". Van vogeltaal 
is hier dus geen sprake - op dat begrip komen wij terug -; 
trouwens, Herodotus is sceptisch en zegt, dat die "duiven" wel 
vrouwen geweest zullen zijn, die zo genoemd werden omdat zij 
f3áef3aeot waren, dus uit een vreemd land kwamen, "want", zo 
voegt hij er aan toe, "men vond dat ze geluiden maakten net als 
vogels." Waarbij How en Wells in hun commentaar terecht 
aantekenen: ,,'To speak like a bird' was a Greek expression for 
speaking unintelligibly." Ook in andere mythologieën spelen vogels 
dezelfde rol: men denke aan de raaf van Mithra, door Apollo ge
zonden, aan de beide raven van Odin, die hem overbrengen al wat 
op de wereld gebeurt; trouwens reeds in Hethitische mythen ver
vullen vogels een overeenkomstige taak: als Telipinu, god der 
vegetatie, verdwenen is, krijgt de arend van de zonnegod opdracht, 
hem te zoeken; dat gelukt hem niet, maar dan zendt lIannatJ.anna, 
de moedergodin, de bij op onderzoek uit, en deze slaagt 2). Voor 
het eerst verschijnt de bij in ons onderzoek, en wel onder de vogels. 
Gelijk bekend heeft de Oudheid lange tijd geen essentieel verschil 
gezien tussen vogels en gevleugelde insecten, speciaal bijen 3). Zo 
zendt in het Kalevala-epos (vs. 393-534) de moeder van de ge
wonde Lemminkäinen een bij uit om van een ver eiland honingzalf 
voor hem te halen, en spreekt haar aan (vert. Francis Peabody 
Magoun Jr., Harvard Univ. Press, 1963): 

"Bee, our bird, king of the forest flowers! 

1) Herod. 2,55. 
2) Wörterb. d. Mythol. 1,2 (1963) 170. 202. 
3) Hoffmann.Krayer, Hwb. d. Dtsch. Abergl. 1,1228; G. Weicker, 

Der Seelenvogel (1902) 29. Dezelfde misvatting vindt men nog de middel
eeuwen door; vgl. W. Wackernagel, Vocesvariae animantium (1867) 30, 2. 
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Set out now to fetch honey, to try to get honey 
from pleasant Woodland, from the keen-eyed folk ofTopio's Domain, 
from the cup of many a Hower, from the sheath of many grasses, 
as an ointment for sick men, as remedies for those in a bad way. 
The bee, Heet bird, now indeed swung gently along ... " 

Nog bij Jezus Sirach 1) lezen we: "Klein onder de vogels is de bij, 
en toch is de vrucht van haar werk de oorsprong van alle zoeternij." 
Volgens Varro 2) noemde men de bijen "vogels der Muzen", aves 
M usarum, omdat ze algemeen voor muzikaal gehouden werden. 
Nu nog heet het zowel in ons land als elders, dat als men op Kerst
avond om twaalf uur aan de korven luistert, men de bijen zachtjes 
hoort zingen 3). En in Zwaben heet de bij nog "Marienvogel" of 
" Herrgottsvogel" 4); in Estland "honingvogel" (mesi-lind) of kort
weg "vogel" (lind) 5). 

Feitelijk is het dus inconsequent, vogels niet te erkennen als 
medium van inspiratie, en niettemin aan inspiratie door bijen een 
verhandeling te wijden. Evenwel wordt dit o.i. daardoor ver
ontschuldigd, dat, gelijk wij zien zullen, de bij in de verre Oudheid 
in dit opzicht een heel bijzondere functie had. 

Vogeltaal 

Hier is tevens aanleiding, iets te zeggen over de vogeltaal, die 
zowel Helenus en Kassandra als Melampus leerden verstaan door
dat slangen hun oren reinigden, zodat zij mantisch begaafd werden; 
bovendien over het verband tussen slangen en vogeltaal, dat nl. 
meer voorkomt, en blijkbaar op zeer oude voorstellingen teruggaat. 
Als Plinius 6) enige wonderbare verhalen over vogels naar het rijk 
der fabelen verwijst, rekent hij daartoe ook "dat slangen aan de 
augur Melampus door zijn oren te likken het vermogen verleenden 
om de vogeltaal (avium sermo) te verstaan, of wat Ps. Democritus 
vertelt als hij vogels noemt, uit wier vermengd bloed een slang 
ontstaat, die men maar behoeft op te eten om de vogeltaal (avium 
colloquia) te verstaan." Elders 7) zinspeelt hij hierop nog eens en 
spreekt van "tegennatuurlijke middelen, door Democritus uit zijn 
duim gezogen, die dienen zouden om de vogeltaal (avium sermones) 

1) 11,3. 
2) r.r. 3,16,7; vgl. Arist. H.A. p , 627 A 15. 
3) J. Rasch , Nederlandse Folklore, z.j., 6. 
4) E. D. Baumann, Antieke Wetenschap en Folklore, z.j., 27,2. 
5) o. Loorits, Grundzüge des e8tnischen Volksglaubens, 1, (1949) 350.554. 

Zo ook in het Finse epos Kalevala, Rune 15 en 20. 
6) N.H. 10,137. 
7) N.H. 29,72. 
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te kunnen verstaan." Zoals Gellius 1) reeds gezien heeft, staat die 
mededeling ten onrechte op naam van Democritus; de ware bron 
is ons onbekend. De geciteerde scholiast op Homerus beroept zich 
op Antikleides, een historicus uit de 3e eeuw v. Chr., die niet als 
belangrijke autoriteit kan gelden. Daarom is het te meer jammer, 
dat een andere plaats ons juist op een kritiek punt in de steek 
laat. Ik bedoel de passage bij Apollodorus (3, 6, 7) waar hij zich 
op de autoriteit van Hesiodus beroept en vertelt, dat Tiresias 
door Athene met blindheid gestraft werd omdat hij haar in het 
bad had gezien, maar tot troost van haar de zienersgave kreeg en 
na.r:rav O(!v[{}wv fPWv7JV r:rvveivat, "elk vogelgeluid te verstaan", door
dat zij hem de oren reinigde. Wij moeten nu eenmaal de verleiding 
weerstaan, zo maar aan te nemen, dat dit ook wel door middel 
van slangen gebeurd zal zijn. Dat wij hier niettemin met een oer
oude voorstelling te maken hebben, mag reeds daaruit worden 
afgeleid, dat zij in de folklore van vele landen doorgedrongen is 2). 

Trachten wij nu na te gaan, wat in dit verband onder "vogeltaal" 
begrepen moet worden, dan moet allereerst worden opgemerkt, dat 
niet alle bronnen daarvan uitdrukkelijk spreken. Een scholion op 
Apollonius Rhodius 3) zegt alleen, dat aan Melampus, doordat 
slangen hem de oren likten, de mantiek verleend werd; evenzo de 
Homerus-scholiast en Tzetzes 4), waar het Helenus en Kassandra 

1) Gellius N.A. 10,12,6; vgl. DieIs, Fragm. d. Vorsokr. 24, 441, p. 127. 
2) Daarbij verdient het de aandacht, dat dit motief ook voorkomt in 

de folklore der landen van Noordoost.Europa en van Noord·Azië. Een paar 
voorbeelden: in een sprookje van Estland (A. von Löwis of Menar, 
Finnische und estnische Volksmärchen, 1922, p. 184) doodt een jager een 
slang, die een kam draagt. Dan heet het in de duitse vertaling: "Dem 
Jäger kam der alte Glaube in den Sinn: wer einen Schlangenkamm aufisst, 
der versteht alle Vogelsprachen." Hij kookt dan de kam en eet die op. 
Het verdient opmerking, dat hij daarna niet alleen de taal van kraaien 
verstaat, maar ook het geblaf van honden. Het is alsof de verteller zich 
bewust is, dat "der al te Glaube" alleen op de vogeltaal betrekking had, 
en dat het verstaan van dierentaal in het algemeen uitvloeisel was van een 
latere ontwikkeling. Een andere ontwikkeling, het verstaan van de taal 
der slangen zelf (sic!) treffen we aan in een Mongools sprookje uit het gebied 
der Kalmuken (W. Heissig, Mongolische Volksmärchen, 1963, p. 191), 
waar iemand "die Sprache der Schlangen verstand, nachdem ihm einmal 
Schlangenspeichel in den Mund gekommen war". In Finland heet het, dat 
wie het vlees van een witte slang gegeten heeft, alle vogelstemmen verstaat 
(Loorits 1,340. 3,340). Güntert in zijn werk over de taal van goden en 
geesten, roert dit punt slechts terloops aan (p. 56) en merkt op: "Man 
denke nur an den nordischen Sigurd, der nach dem Genuss des dampfenden 
Drachenbluts gleichsam selbst Tier geworden ist und nun die Stimmen der 
Meisen versteht, die gleich dem Schicksal selbst sein Tun und Handeln 
beeinHussen (Mannhardt, Germ. Mythen 115), man denke an den weit· 
verbreiteten Märchentypus von Manu, der die Tiersprache kennt, worüber 
schon Benfey gehandelt hat (Kl. Schrift. 3,23, vgl. Aarne, der tiersprachl. 
Manu, 1914)". 

3) Apollon. Rhod. 1,118. 
4) Schol. Lycophr., ed.4 Scheer (1958), prooem. p. 5. 
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betreft. Eustathius 1) geeft iets meer détail en zegt dat door toedoen 
van de slangen Melampus in staat was "ai rwv aAóywv "ara"ovetv Ccpwv 
"ook de redeloze (niet met de spraak begaafde) dieren te verstaan." 
Daarentegen komt de vogeltaal ter sprake bij Apollodorus op de 
geciteerde plaats: Melampus nvv imupterofli:vwv oevéwv ràç q;wvàç 
avv{et, "verstond de kreten van de overvliegende vogels", waarbij dus 
gedacht wordt aan wat de Romeinen oscines noemden. Anders vat 
Plinius het begrip op: dat bewijzen de aangehaalde termen avium 
sermo(nes), avium colloquia, die niet doen denken aan losse kreten 
maar aan "gesprekken" tussen vogels. Maar geen van beide inter
pretaties geeft een goede zin. Ik laat nog daar dat het ons opvallen 
moet, hoe telkens van alle waarnemingen alleen de vogel tekenen 
genoemd worden, niet b.v. donder en bliksem (b.v. Hom. Il. 2,353), 
en dan nog van de vogeltekenen alleen de vogeltaal, niet de vogel
vlucht, naast de aves oscines niet de aves praepetes (vgl. Verg. Aen. 
3,362, van Helenus, die verstaat 'et volucrum linguas et praepetis 
omina pinnae'). Maar belangrijker is, dat wij in beide gevallen te 
maken hebben met objectieve mantiek: de ziener is in beide ge
vallen in staat, de vogelgeluiden te verklaren krachtens zijn ziener
schap, maar zij maken hem niet tot ziener: dat deden de goden, 
Apollo of Athene, al of niet door bemiddeling van slangen. Vandaar 
dat m.i. het verstaan van de vogeltaal, waardoor iemand tot 
mantis werd, oorspronkelijk een andere zin moet gehad hebben, die 
later niet meer begrepen werd. Ik wil trachten aannemelijk te 
maken, dat in een vroege periode met vogels bijen bedoeld werden, 
(zie boven p. 16 v.) en met vogeltaal bijengezoem. Mijn inleiding was 
de korf, waaruit mijn bijen nu moeten uitzwermen: mogen ze de 
schrijver geïnspireerd hebben en de lezer niet steken. Wij komen 
tot de vierde bron van inspiratie; door bijen, (voor de vijfde, 
de inspiratie door nymfen, zie p. 77). 

c) inspiratie door bijen 

Het is niet zulk een wonder, dat bijen de volksverbeelding sterk 
hebben geprikkeld. Immers ten eerste gelden ze als goede weer
profeten 2); ten tweede treden ze in zwermen op; ten derde vormen 
ze een soort maatschappij, die in menig opzicht aan de mensen
maatschappij herinnert; ten vierde brengen ze de honing voort, 
een belangrijk voedsel en geneesmiddel, vooral toen men de suiker 
niet kende en met honing de spijzen verzoette; ten vijfde bevat hun 

1) Eustath. op Hom. Od. 11,292, p. 1685. 
2) Zo reeds Ps. Arist. H.A. 9,40,25, Arat. 1028; Varro, r.r. 3,16,37; 

Verg. Georg. 4,191 V., Sil Ital. 2,217 v.v. Vgl. L. Hopf, Thierorakel und 
Orakelthiere in alter und neuer Zeit (1888) 204 v. 
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scherpe angel vergif. En dat ik nog niet alles noemde, zal in het 
vervolg blijken. Trouwens, om even dicht bij huis te blijven, in 
zijn mooie boek "Oud-Achterhoeksch Boerenleven" (1927) schrijft de 
goede meester Heuvel o.m.: "Honig verleent de gave der helder
ziendheid. Bijen voorspellen de toekomst. Er is een geheimzinnig 
bijengeluk, dat aan brave landlieden ten deel valt. Er zijn zegen
spreuken bij het zwermen. Men eerde de bijen als leden van het 
huisgezin. Het jonge bruidspaar vraagt aan de iemen om zegen, 
en des huisvaders dood wordt haar aangezegd" 1). Dit laatste 
gebruik, nu misschien uitgestorven - maar dan sinds kort - was 
in bijna geheel Europa verbreid, en blijkt oeroud te zijn. In een 
Grieks gedichtje 2) is sprake van de dood van een oud, kinderloos 
man, en lezen wij: "Gij bronnymfen, gij koele weiden, zegt het de 
bijen aan, de bijen, die zich opmaken om hun lentetochten te 
beginnen, dat de oude Lysippus is omgekomen, toen hij op de 
hazenjacht was op een winteravond". Blijkbaar had Lysippus geen 
huisgenoten: hun taak moest door de levende natuur worden 
overgenomen. 

Bijen en de dood 

Blijkbaar is er verband tussen bijen en de dood. Al dadelijk 
valt dat op te maken uit de angst, die altijd en zelfs over bijna 
heel de wereld bestond en nog bestaat voor een bijenzwerm, die 
zich in een boom dichtbij een hoeve neerzet, omdat dit de dood van 
de heer des huizes of van een familielid voorspelt. De talloze voor
beelden, daarvan bekend, moet ik laten rusten 3), en wijs er ter 
illustratie alleen op, dat volgens Adriani en Kruyt de Toradjas 
van Midden-Celebes, als een bij hun huis binnenvliegt, haar trachten 
te verjagen of te doden, "want liet men haar vrij in huis rondvliegen, 
dan zou daar spoedig een doode te betreuren zijn" 4), terwijl volgens 
een sanskrt-tekst 5) eveneens geldt: "Ein Mensch, in dessen Haus 
im Traume oder am Tage Bienen eindringen, verliert gar bald 
das Le ben ... " 

Inderdaad is voor de antieke mens de bij een chthonisch dier 6), 
en alweer blijkt de bron van inspiratie (want ook dat is de bij) 
van chthonische aard te zijn. Vrij geregeld heten bijen te huizen 

1) a.w. p. 227 v. 
2) Anth. Pal. 7,717. 
3) Cf. L. Sternbach, Quaestiones apiariae Vergilianae (in Comment. 

Vergil. der Poln. Akad. d. Wiss., 1930), p. 159 v.; Hopf, l.c. 205; Olck, 
Biene, RE 3,448,42. 

4) De BareësprekendeToradja~vanMidden-Celebes, 3 (1951) 218; vgl. 2,456. 
5) J. von Negelein, Der TraumschlÜ8sel des Jaggadeva, RVV 11,4 

(1929) 259; vgl. schol. A, Hom. Il. 2,308. 
6) A. B. Cook, The Bee in greek Mythology, J.H.S. 15 (1895) 6. 
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onder de grond, of in grotten en rotsholen. Homerus 1) vergelijkt 
troepen krijgsvolk met bijenzwermen: "zij komen daar aan als 
zwermen wriemelende bijen, die al maar door uit een rotshol te
voorschijn komen." Op Ithaka is volgens hem 2) een donkere grot, 
aan Nymfen gewijd, die Najaden ("bronnymfen") genoemd worden. 
Daar staan mengvaten en stenen kruiken, waarin bijen hun honing 
bereiden. Als volgens Plutarchus 3) Boeotiërs het oeroude orakel 
in de grot van Trophonios moeten raadplegen en het niet kunnen 
vinden, gaat een bijenzwerm hun daarheen voor. Vergilius, die in 
boek 4 der Georgica de bijenteelt behandelde, zegt vs. 42 v.v. (vert. 
Ida Gerhardt) : "Ze graven zelfs wel - als het waar is - holen en 
wonen behagelijk daar ondergronds, men vindt ze in gaten binnen 
in 't puimsteen of in een vermolmde boomstronk." Blijkbaar kent 
hij het verschijnsel niet uit eigen ervaring; hij denkt waarschijnlijk 
aan een passage bij Aristoteles 4) - trouwens lang niet alle bijen
soorten hebben die gewoonte. 

Intussen heeft het chthonisch karakter van de bij ook een andere 
oorsprong. Als de mens sterft en de laatste adem uitblaast, ziet 
de antieke mens het levensbeginsel, de ziel, wegvliegen (nlrw{}at, 
"vliegen", is daarvoor het stereotiepe woord bij Homerus 5)). Dit 
heeft ertoe geleid, dat men de ziel zag als vogel, als vleermuis, 
als bij, (brom)vlieg, wesp of mug, en vooral ook als vlinder; boven
dien als klein gevleugeld mensenfiguurtje. Er zal aanleiding zijn 
op al die zielediertjes nog terug te komen, en bovendien op de 
niet gevleugelde, onder welke de muis de belangrijkste plaats in
neemt, maar dat gebeurt beter in ander verband 6), daar ze, 
hoogstens met uitzondering van de bij en de bromvlieg, die nu en 
dan de plaats van de bij inneemt 7) , geen rol spelen bij de inspi-

1) Hom. Il. 2,S7. 
2) Hom. Gd. 13,103. 
3) Pluto Oonsol. ad Apoll. 14. 
4) H.A. 5,22,554b,lS V.V. Vgl. KIek en Armbruster Arch. f. Bienen

kunde 2 (1920) 267,S. 
6) Hom. Il. 16,469.S56; Gd. 10,163; 11,222. Vgl. Batrachom. 207.211; 

epigram uit Teos, BCH ISS0, p. ISO, geciteerd door Georg Weickert, 
Seelenvogel (1902) 24. 

6) Excursus V. 
7) Bij en vlieg, speciaal de bromvlieg, hebben het zoemen of gonzen 

gemeen; dat zal ons belangrijk blijken. Vgl. Plin. 11,266 : 'Muscas, apes, 
cetera similia cum volatu et incipere audiri et desinere, sonum enim attritu 
et interiore aura, non anima reddi' (sc. Aristoteles putat, cf. H.A. 4,9,102). 
Lucianus intussen (MWlC. Ene. 2) geeft het verschil aan in het geluid niet 
alleen van vliegende bijen en vliegen, maar ook van vleermuizen, sprink
hanen en wespen. - Volgens Frazer, op Dv. FatJt. 1,379, ontstond de 
bekende traditie, dat bijen plachten te ontstaan uit de lichamen van dode 
dieren, doordat men bijen en vliegen niet uit elkaar hield: "What are 
generated in a rotting carcass are not bees, as the ancients thought, but 
drone-Bies which resembIe and indeed mimic bees, but are easily distinguished 
from bees because they have only two wings instead of four." 
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Afb. 2. (Uit Cook, Zeus, 1 p. 469, fig. 315). De schrijver, die verwijst naar 
Gruppe, Griech. Mythol., 801,6 en naar Jane Harrison, Proleg. 43 v., tekent 
hierbij aan: "Hermes evoking the dead from a burial-jar, while a soul in 
the form of a bee hovers about it." Het beeld van het insect op deze gemme 
kan niet sprekend heten, zijn identiteit wordt uit de situatie afgeleid. 

ratie. Duidelijk spreekt hier een gemme (afb. 2), waarop men Hermes 
ziet, die dodenzielen oproept, waarvan er zich één als bij vertoont. 

Droomzielen als bijen 

Het is opvallend, hoe algemeen de ziel als bij gedacht werd, en 
wel niet alleen in het doodsuur, maar ook 's nachts in de droom. 
Ik geef een reeks voorbeelden uit de folkloristische litteratuur, 
daarbij gaande van West naar Oost, en - in het belang van mijn 
betoog - BomInige daarvan uitvoeriger weergevend dan op het 
eerste gezicht nodig lijkt. Wij beginnen in Engeland, waarvoor 
Hilda Ransome een belangrijk materiaal verzameld heeft 1); 

1) Hilda. Ransome, The 8acred Bee (1937) p. 222 v.v. 
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bij elk verhaal geeft zij de bron aan. Haar eerste voorbeeld is 
afkomstig uit Lincolnshire. "lt relates that two travelIers lay 
down side by side to rest, and one fell asleep. The other, seeing 
a bee settie on a neighbouring wall and go into a little hole, put 
his staff into the hole and so imprisoned the bee. Wishing to pursue 
his journey, he endeavoured to awake his companion, but was 
unable to do so till, resuming his staff, the bee flew to the sleeping 
man, and went into his ear. Ris companion then awoke him, 
remarking how soundly he had been sleeping, and asked him what 
he had been dreaming of. "Oh", he said, ,,1 dreamt you shut me 
up in a dark cave, and I could not wake till you let me out." 

Er volgen twee voorbeelden (het tweede daarvan speelt in Suther
landshire), die ondanks veel verschil duidelijk tot één grondtype 
behoren. Weer zijn beide malen twee mannen samen onderweg en 
valt er één van vermoeidheid in slaap. In beide gevallen vliegt uit 
de mond van de slapende "a little indistinct form, scarcely larger 
than a bumble bee", resp. "an insect like a bee, only without 
wings." Verder hebben ze gemeen, dat de bij een water moet over
steken en dan een ondergrondse schat vindt; dit zal ons blijken 
een zeer verbreid type te zijn. Maar daarna keert in het eerste geval 
de bij terug in de mond van de slapende; in het tweede geval 
wordt deze wakker zonder dat van de terugkeer van de bij sprake 
is geweest, en vertelt wat hij gedroomd heeft. Daardoor wordt 
een volstrekt noodzakelijke schakel gemist: immers wanneer de 
zielebij niet terugkeert, sterft de mens. Wat er daarna gebeurt is 
in ons verband niet van belang. 

Nog één voorbeeld, aan Hilda Ransome ontleend, omdat het 
laat zien, hoe ook de ziel van een dode zich in de droom aan een 
levende manifesteert in de gedaante van een bij en hem raad geeft. 
Hugh Miller vertelt in zijn "Scenes and Legends", wat aan twee 
reisgezellen uit Cromarty (Schotland) overkwam, toen zij van ver
moeidheid en dorst geheel uitgeput waren. Eén van hen bezweek; 
de ander "that night in a dream heard the voice of his dead com
panion asking him to meet him on the hillside to the east of 
Cromarty. He dreamt that he went to the place indicated and 
sat on a bank. He wept as he thought of his dead companion. 
At this moment a large bee came humming from the west (dus 
uit het Westers dodenland) and began to fly round his head. lt 
hummed ceaselessly round and round him, until at length its 
murmurings seemed to be fashioned into words, articulated in the 
voice of his dead friend. "Dig, Willie, and drink," it said." Willie 
begint dan te graven en er ontspringt een heldere bron; hij drinkt 
ervan, "and the bee, taking a wide circuit, and humming in a voice 
of triumph, flew away." Dit is een verhelderend relaas; men lette 
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er op, hoe de verteller aannemelijk tracht te maken, dat de dodenziel 
als bij door haar gezoem de levende goede raad en redding brengt. 

Van Engeland oostwaarts gaande komen wij in eigen land, en 
vinden in het Nederlands Tijdschrift voor Volkskunde van 1955 1) 

de mededeling, teruggaand op C. Hollestelle, archivaris van Tholen, 
dat ruim een eeuw geleden op de hoeve Bloemendaal een meisje, 
met het hoofd geleund op de schouder van haar verloofde, in slaap 
viel. Met verbazing zag de jongeman, hoe er een hommel uit haar 
mond kroop, die na twintig minuten terugkeerde en haar mond 
weer binnenging. Daarop werd zij wakker, en vertelde wat zij 
gedroomd had. 

Niet te verwaarlozen is ook een variant, die ons door Sloet 2) 
wordt meegedeeld. Het betreft iemand, dien hij zelf goed gekend 
heeft, nl. Jan, een knecht van de rechtbank te Zutfen; het wonder
lijke voorval dateert uit 1836. In zijn vrije tijd hielp hij, samen 
met een buurvrouw, die als heks bekend stond, zijn neef met het 
opsteken van hooi op de zolderbalken. "Plotseling viel de vrouw 
achterover en uit den wijd opengespalkten mond vloog eene groote 
Bromvlieg. Jan gaf den raad haar om te keeren, de ziel kon dan 
niet weer terug komen in het lichaam van het heksende wijf, dat 
dood moest gaan. De neef zag tegen de gevolgen op .. . Gedurende 
het debat daarover vloog de vlieg weder in den mond van de 
vrouw; deze sprong op en hervatte het werk alsof er niets gebeurd 
was". Drie dingen vallen ons op. Ten eerste is er hier sprake niet 
van een bij, maar van een bromvlieg. Wij merkten al op, dat dit 
meer voorkomt: weliswaar bestond er - speciaal wanneer het om 
dromen ging - een voorkeur voor de bij-gestalte van de ziel, maar 
de visuele factor was minder belangrijk dan de auditieve; het is 
minder belangrijk, het gevleugeld insekt nauwkeurig te determi
neren (let in het tweede Engelse voorbeeld op " a little indistinct 
form, scarcely larger than a bumble bee"), als het maar een zoemend 
of gonzend ("humming") geluid maakt. Ten tweede treft ons het 
motief, allerminst zeldzaam, dat de ziel, die het levende lichaam 
verlaat, risico's loopt: vijandig gezinden kunnen voor de bij of de 
vlieg de weg tot terugkeer afsluiten, wat de dood tengevolge heeft, 
of ook ze vangen en doden 3). En in de derde plaats valt uit het 

1) Tj. W. R. de Haan, TNVK 1955, p. 105 v. 
2) L. A. J. W. Sloet , De Dieren in het germaansche Volksgeloof en 

Volksgebruik (1887) 436. 
3) Een dergelijk geval kennen we uit de klassieke Oudheid, nI. de sage 

van de wonderdoener Hermotimos uit Klazomenai aan de kust van Klein
Azië. Plinius, N.H. 7,174, vertelt : " Onder de voorbeelden (nI. van schijn
dood) vinden wij, dat de ziel van Hermotimos uit Klazomenai het lichaam 
placht te verlaten en rond te zwerven, en al dwalend van verre afstand veel 
berichten door t e geven, waarvan men alleen als ooggetuige kennis kon 
dragen, terwijl ondertussen het lichaam halfdood was, totdat zijn vijanden 
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relaas op te maken, dat de jongeman met een hem bekend ver
schijnsel te doen had. 

Ook in Duitsland blijkt de zielebij goed bekend, al moet ik mij 
hier in hoofdzaak beroepen op Hoffmann-Krayers artikel 
"Biene" in het Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens; de 
folkloristische litteratuur, ook de Duitse, is nu eenmaal zeer om
vangrijk en in vele gevallen onoverzichtelijk door het ontbreken 
van registers in boeken en tij dschriften. Maar het genoemde artikel 
vermeldt niet alleen, dat naar Westfaals geloof bijen kunnen spreken 
en de gave der voorspelling hebben 1), maar ook, dat naar de op
vatting in Zwaben de ziel na de dood als bij verschijnt, terwijl 
(evenals ook in Zwitserland) de ziel eveneens het levende lichaam 
als bij verlaten kan 2). Overigens hebben deze gegevens weinig 
waarde, omdat ze te algemeen zijn, en bovendien in Duitse landen 
opvallend veel andere zielediertjes een niet minder belangrijke 
plaats innemen 3). 

Daarentegen is algemeen bekend geworden een geval uit het 
Engadin, dat voor het eerst vermeld werd in de Schweizerischer 
Merkur van 1835. Wij citeren het naar een andere, blijkbaar zelf
standige bron, nl. Schreibers Taschenbuch van 1844 4): "Folgende 

dat verbrandden en aan de ziel bij haar terugkeer als het ware haar natuurlijk 
hulsel ontnamen." Jammer dat ook uit de andere bronnen (Plut. de genio 
Socr. 22 p. 592 C sqq.; Apollon. Dysc. hist. mirab. 3; Lucian. musc. encom. 
7; Orig. c. Cels. 3,32 en Tert. de an. 44) niet blijkt, in welke gedaante de ziel 
rondzwierf, al kan het verband bij Lucianus er toe verleiden, aan een vlieg 
te denken. - Zie voor het Westen het Deense geval beneden; voor het 
Oosten: Ivan A. Lopatin, The cult of the dead among the natives of the 
Amur Basin (1960) 150 die voorbeelden geeft uit het gebied van de stam 
der Goldi, en verzekert: "Only among the Goldi has the ceremony of catching 
the soul of the dead and inserting it into an object developed to such a 
high degree." Dikwijls is er sprake van, dat men het lichaam van de slapende 
omkeert, om terugkeer van de ziel te verhinderen (Loorits, a.w. 1,291). -
In een Turkse streek ten N. van Ankara zei men: "que l'ame s'envolait 
sous forme de mouche. A ce moment on ne doit pas laisser entrer un chat 
dans la chambre mortuaire. Il est évident que l'on redoute que Ie chat 
mange la mouche, c'est-à-dire l'ame." (J. P. Roux, La mort chez les 
peuples Altaiquea anciens et médiévaux, 1963, p. 100). Dat dit ook voor de 
ziel in de droom geldt, blijkt niet, maar spreekt vanzelf. 

1) 1,1228 v. 
2) 1,1248 v. 
3) Vgl. Ad. Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart 

S60-62. Een moeilijk te definiëren verband moet er bestaan tussen de zielebij 
en wat L. Laistner, Nebelsagen (1879) vertelt: "Übrigens weiss man 
auch im Voigtlande von einem aufhockenden, todbringenden Geiste "Gross
mutter", der als Hummel unter einen Stein gebannt ist und sein Summen 
hören lässt (R. Eisel, Sagerlhuch des Voigtlandes, 1871,90): vgl. die im 
"Altvater", einem Felsblocke bei Calw, summende Imme (E. Maier, 
Deutsche Volksmärchen aus Schwabenj, 1852,97); ferner die unterirdisch 
summenden Hummeln bei Reinerz (J. G. Th. Grässe, Sagenbuch des 
Preussischen Staats, 2,225)". 

4) H. Schreiber, Taschenbuch f. Gesch. u. Alterth. in Süddeutschland 
4 (1844), 308. 
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Sage aus dem Munde eines alten Mitbürgers aufgenommen, wurde 
von Herrn Pedotti daselbst (nl. in Gross-Tettau) gefälligst mit
getheilt. Jünglinge von Tettau begleiteten einst ... einige Mädchen 
nach Hause. Auf den Wiesen am Wege sahen sie einen weiblichen 
Körper ausgestrckt liegen. Die Burschen. . . erkannten eine alte 
Frau, welche in Klein-Tettau ein baufälliges Häuschen allein be
wohnte, ... und die sie für todt hielten. Einer von ihnen Iud sie 
auf die Schuiter und brachte sie nach Hause, wo sie die vermeint
liche Leiche auf die Ofenbank legten. Kaum war dieses geschehen ... 
als sie im Zimmer das Sumsen einer Biene vernahmen. Ihre Ver-
wunderung stieg urn so mehr, als sie die Biene der alten Frau sich 
nähern und in den offenen Mund derselben einstiegen sahen. 
Plötzlich richtete sich diese wieder empor und bat die Jünglinge, 
sie doch ungestört liegen zu lassen, wenn sie wieder von ihnen 
irgendwie im Schlafe getroffen würde." 

In elk geval moet rekening gehouden worden met de resultaten 
van het onderzoek van Hans-Joachim Klare 1), volgens wien 
in het Noorden de besproken voorstellingen geheel ontbreken. (zie 
voor de bedoelde passage mijn Woord vooraf, p. 3). Niettemin, al 
zijn dan "die altnordischen Toten Menschen mit Fleisch und Blut", 
die zich hun vroeger leven volledig herinneren (p. 35), toch blijkt, 
dat zij van gedaante kunnen veranderen, en soms als vogels ver
schijnen (p. 26), b.v. als zwaluw of als arend; is het bewezen, 
dat wij dan met een metamorfose uit eigen initiatief te maken 
hebben 1 Overigens blijkt ook in Scandinavië de zielebij niet geheel 
onbekend. 

Uit Denemarken is het verhaal afkomstig 2), dat op een boerderij 
in Vend-syssel een rondreizend kleermaker op een tafel zat te 
werken, toen op een bank naast hem een boerenknecht in slaap 
viel. "Soon af ter this the tailor noticed that something flew out 
ofhis mouth, while at the same moment the man ceased to breathe." 
De kleermaker begreep dat de man droomde en zijn ziel het lichaam 
verlaten had, en legde een doek over de mond van de slapende 
om te zien wat er gebeuren zou. De ziel keerde terug maar kon de 
mond niet vinden en begon onrustig rond te fladderen. In plaats 
van de doek weg te nemen ving de kleermaker de "ziel" en borg 
die in een doosje; wat er dan volgt is even recent als absurd. Dit 
geval onderstreept nog eens de risico's van de zwerftochten der 
ziel; bovendien valt het op, dat de ziel enkel getekend wordt als 
een "something", dat fladderen kan. Iets dergelijks zou het geval 

1) H. J. Klare, Die Toten in der altnordischen Literatur, Acta Philol. 
Scandinavica 8 (1933/34) 1 v.v. 

2) W. A. Craigie, Scandinavian Folklore (1896) 325. 
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geweest zijn in Noord-Italië, volgens Leland 1), die vertelt hoe 
in de omgeving van Florence van twee oude vrouwen de ene 
stervende was en de ander, die bij haar waakte, in slaap viel. 
"Mter a while she was awakened by something on her chest, and 
thinking it was the little dog, grasped it and cast it from her, and 
slept again. And it came again, and this time ... she searched all 
the room closely for it, but found nothing. And going to the bed 
she found that the old woman was dead. And it was her soul which 
had awakened the one sleeping." 

Inhoeverre overeenkomstige voorstellingen ook in geheel Skan
dinavië gevonden werden, heb ik niet kunnen vaststellen, maar wel 
trof ik ze nog aan in IJsland, en wel spreekt er dan een opvallend 
motief in mee, dat ons later nog zal moeten bezighouden. (Zie 
slot van Excursus V). Craigie 2) vertelt nl. : "One time some men 
were on a journey, and pitched their tent on a Sunday morning 
on a beautiful green meadow. The weather was clear and fine, 
and the travelIers lay down to sleep in their tent, all in a row. 
The one who was lying next the door could not sleep, and kept 
looking here and there in the tent. He then noticed a tuft of bluish 
vapour above the man who lay innermost, which in a little came 
towards the door and went out. The man wished to know what 
this was, so he rose and followed it. It glided softly across the 
meadow, and finally came to the skin and skull of a horse that 
was lying there, and was full of blue ilies which made a great 
humming. The vapour entered the horse-skull, and aftel' a good 
while came out again. It thCll ,vent on over the meadow, until 
it came to a small stream of water, àown the side of which it went, 
apparently looking for a place to cross. The man had his whip 
in rus hand, and laid it across the stream, and the vapour glided 
along the shaft of it to the other side. Then it went on again for 
a bit, till it arrived at a mound on the meadow into which it dis
appeared. The man stood at a little distance, waiting for it to come 
back, which it did before long, and then returned in the same 
way as it had come. It crossed the stream on the man's whip as 
before, made straight for the tent then, and never stopped until 
it came above the innermost man in the tent, where it disappeared. 
The other then lay down again and feil asleep." 

Het vervolg van dit verhaal kunnen we veilig inperken. Wanneer 

1) C. G. Leland, Etruscan Magic and occult Remedies2 ) (1963) 15,1. 
Hoewel dit werk in het algemeen onbetrouwbaar is (zie mijn recensie, 
Gnomon 1965, 634 v.v.), zijn er passages, zoals deze, die geen wantrouwen 
wekken. 

2) W. A. Craigie, Scandinavian Folklore (1896) 323, naar Jón Árnason's 
Islenzkar pjösögar og Aefintyri 1 (1862) 356; ook bij E. T. Kristensen, 
Danske Sagn 2 (1893) g., 101. 
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aan de dromer gevraagd wordt wat hij gedroomd heeft, luidt zijn 
antwoord : ,,1 dreamed, that I went out on the meadow here, and 
came to a large and beautiful house, where a crowd of people was 
assem bIed , singing and playing with the greatest mirth and glee. 
I stayed a very long time in there, and on coming out again went 
for a long long time across smooth and lovely meadows. Then 
I came to a great river, which I tried for a longtime to cross, but 
in vain. I saw th en a terribly big giant coming, who had a huge 
tree in his hand; this he laid aCl'OSS the river, and I crossed on it. 
I went on for a long long time, till I came to a great mound. It 
was open, and I entered it, and found nothing there but a great 
barrel, filled with money. I stayed there an immensely long time, 
looking at the money, for su eh a heap I had never seen before. 
On leaving it, I went back the same way as I had come, crossed 
the river on the tree again and so got back to the tent." 

Dit verhaal is daarom zo merkwaardig, omdat het onder zijn 
motieven verschillende zwerfstenen vertoont, afkomstig uit ver 
uiteenliggende gebieden der Noordeuropese folklore. Daar is al 
dadelijk de droomziel, die zich vertoont als"a tuft ofbluish vapour." 
Precies het zelfde sprookje wordt elders bijna letterlijk zo van 
IJsland verteld 1); daar verschijnt de ziel als "ein blauer Dunst". 
Maar ik trek niet in twijfel, dat we hier te doen hebben met een 
variant van een lezing, die ook Paulson 2) uit Oost-Finland kent, 
waar de droomziel "een blauwe vlam" genoemd wordt. Loorits 3) 
spreekt daarover uitvoeriger en merkt op: "Als eine spezielle und 
zugleich die zentralste Erscheinunósform der auf Wanderschaft 
begriffenen Sonderseele wird ab er ihr Fliegen in Form eines Feuer
oder Funkenschweifs geschildert. Diese Vorstellung soll in einem 
genetischen Zusammenhang mit der Leichenverbrennung stehen: 
man hat wohl geglaubt, dass die Seele des brennenden Körpers 
sich im Feuer von ihm trenne und gegen den Himmel in die Luft 
steige", enz. Daar nu, gelijk hij betoogd heeft 4), "das estnische 
Volk" - waarover hij spreekt - gehört zu der uralischen Völker
gruppe, die ei ne Sonderstellung zwischen den westlichen indo
germanischen oder sog. arischen und östlichen altaischen Stämmen 
einnimmt und wohl auf Eurasia Septentrionalis als ihre Urheimat 
hinweisen dürfte" , mag men rekening houden met de mogelijkheid, 
dat de Esten ook hier, gelijk zo dikwijls, erfgenamen blijken van 
de oud-indoeuropese cultuur. 

1) K. Maurer, lsländische Volkssagen (1860) 81, uit Islenzk Aefintyri 
127-129. 

2) a.w. 77. 
3) aow. 3,272. 323. 429 V.V. 

4) a.w. 3,1. 
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Wonderlijker doet het intussen aan, dat een ziel als blauw
achtige vonk haar intrek neemt in een paardeschedel, waarin het 
bovendien gonst van vliegen - van bromvliegen, zegt eerstgenoemde 
lezing uitdrukkelijk. Ik denk de plank niet ver mis te slaan, wanneer 
ik aanneem, dat dit vrijwel onbegrijpelijk motief iets verraadt 
omtrent de archetypus van het sprookje, waarin de ziele bij de rol 
gespeeld moet hebben van de ziel als blauwe vlamvonk. En wel 
op grond van de in de Oudheid zeer algemene opvatting betreffende 
de "bougonie", het ontstaan van bijen uit het dode lichaam van 
stieren, ossen of andere dieren. In het bekende geval van Simson 
(Richt. 14,5-8) was dit het karkas van een leeuw. Tal van klassieke 
schrijvers spreken ervan 1); het heet, dat Aristaeus, de uitvinder 
van de imkerij, toen eens al zijn bijen doodgegaan waren, dat 
geleerd heeft van zijn moeder, de godin Cyrene. De passage uit 
Vergilius 2) werd door Ida Gerhardt als volgt vertaald: 

Men kiest een kleine ruimte - voor dit doel opzettelijk 
beperkt - met laaggezolderd pannendak en tusschen 
vier enge wanden; dan in ied're wand een raampje 
met schuin invallend licht, - naar de vier hemelstreken. 

Een kalf, waarvan de horens zich alom gaan buigen, 
300 tweejarig, neemt men nu, en stopt, hoe 't beest ook worstelt, 

zijn neusgaten en bek stijf dicht, 't wordt doodgeslagen -
de huid blijft gaaf en 't murwgebeukte vleesch gaat rotten. 
Zoo blijft het liggen in dat schuurtje, onder 't lichaam 
wat afgebroken takken, versche thijm, lavendel. 
Dit als de Westenwind voor 't eerst het water rimpelt, 
vóórdat het weiland gloeit van jonge kleuren, voordat 
de zwaluw 't nestje bouwt, al kwetterend, aan de balken. 
Geleidelijk ontbindt het lijf, de lauwe vochten 
gaan gisten en er verschijnen zonderlinge diertjes 
eerst zonder pooten nog, al spoedig vleugelsnorrend, 
één klomp - dan maakt zich de één na de ander vrij de lucht in, 
tot ze - als een zomerwolk uitregent in een stortbui 
losbarsten, of als pijlen van de pees gesprongen 
wanneer de Parthen flitsend 't eerste salvo geven. 

Tweeërlei kan men mij tegenwerpen: 10 dat in het sprookje 
sprake is van een paardekarkas, niet van een dode stier of os. Een 
essentieel verschil kan dat nauwelijks uitmaken. Trouwens, Servius 3) 
en zijn bron Plinius verzekeren, dat eigenlijk werkbijen uit dode 

1) Ov. Fast. 1,363 v.v.; Varro r.r. 2,5,5; vgl. Olck, t.a.p. 434,48. 
2) Georg. 4,295-314. 
3) Op Verg. Aen. 1,435. 

289 



30 INSPffiATIE DOOR BIJEN IN DE DROOM 

stieren ontstaan, darren uit dode paarden, maar horzels uit muil
ezels en wespen uit ezels ; 2° kan men vragen, of er oorspronkelijk 
wel van bijen, niet van bromvliegen sprake is geweest - dit te 
meer omdat volgens de eerste lezing het paardekarkas wemelde van 
met name een menigte bromvliegen. 'Velnu de etymologie van het 
woord droom beweegt mij , om aan te nemen, dat op indo-europees 
gebied aan de zielebij de voorkeur werd gegeven (zie p. 62 v.). 

Het schatmotief speelt ook hier weer een voorname rol. Volgens 
Loori ts 1) wijst dat op westerse origine. 

Natuurlijk moet het ons interesseren, of ook in het huidige 
Griekenland sporen van de ziel, als bij gezien, over zijn. Dat nu 
blijkt vrijwel niet het geval te zijn, in elk geval niet waar het 
betreft de droom van de levende mens. Deze vaststelling dank ik 
aan Prof. Megas, de bekende folklorist en directeur van het 
Instituut voor Volkskunde te Athene 2). Evenwel voegt hij daar
aan, ten aanzien van de ziel van de stervende mens, een belangrijke 
mededeling toe: "Het is bij ons bij een sterfgeval een algemeen 
gebruik, op dezelfde plaats, waar de mens "zijn ziel uitgeblazen" 
heeft, een glas water te zetten, opdat zijn ziel drinke, en sommige 
mensen kijken oplettend naar het water om te zien, of dat in 
beweging raakt op het ogenblik dat de ziel daarvan drinkt (Adriano
polis in Thracië). En in Tsando (Thracië) zetten ze drie avonden 
op de plaats, waar de dode gestorven is, een groen bord met water 
en drie stukjes brood neer, steken de lamp aan die brandde bij 
het hoofd van de gestorvene en bewieroken het water. De ziel 
zal dan komen om water te drinken: een vliegje vliegt er dan 
omheen. En ze zeggen dat dat zijn ziel is, die drie dagen daar 
terugkeert. " 

Hier wordt dus de ziel niet als bij , maar als vlieg gezien; intussen 
behoeft dat, gelijk we zagen, niet als een sterk afwijkende variant 
te worden beschouwd. Er is echter iets anders, dat onze aandacht 
verdient. Wij naderen op onze zwerftocht nu Oost-Europa, en het 
eerste land, dat ons vele gegevens verschaft, zal Estland zijn. Nu 
mag het toch opvallend heten, dat we het Thracisch gebruik, waar-

1) a.w. 1,321. 
2) Brief van 2.7.1965. De geciteerde passage en andere niet verwante 

gegevens, ontleend aan handschriften uit het Volkskunde-archief der 
Atheense Akademie, zijn gepubliceerd in Zitimata Hellinikis Laographias 
1939-1943, 1 p. 129; 3 p. 97.132. Bernh. Schmidt, Volksleben der Neu
griechen und das hellenische Alterthum I (1871 )229,3 schrijft: "Auch als 
Bienen oder Fliegen erscheinen der Volksansicht bisweilen die aus dem 
Körper geschiedenen Seelen, worauf ich in einem späterenAbschnitt zurück
zukommen gedenke"_ Maar wij kennen zijn materiaal niet: een tweede deel 
van zijn werk is niet verschenen. Overigens levert de gemme, door Cook 
afgebeeld in zijn "Zeus" , 1 p. 469, het bewijs, dat de oude Grieken de zielebij 
wel degelijk gekend hebben (zie p. 22 en afb. 2). 
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van zoëven sprake was, ook in Estland aantreffen. Loorits, onze 
voornaamste bron voor het estnisch volksgeloof, schrijft 1), na op
gemerkt te hebben, dat men voor de dodenziel alle deuren en 
vensters openen moet: "Das letztgenannte Motiv wird von den 
orthodoxen Setukesen besonders beachtet: in das geöffnete Fenster 
stellt man einen Krug mit sog. Seelenwasser (hinge-vesi) und legt 
ein reines Handtuch dazu. Diese Handlung wird damit begründet, 
dass der Verstorbene Trinkwasser brauche oder dass seine Seele 
sich im Wasser reinwaschen solle, um danach in den Himmel zu 
steigen: von einer Fahrt in die andere Welt über das Wasser gibt 
es in den setukesischen Märchenvarianten noch manche Hinweise" 2). 
Weliswaar is hier alleen sprake van de dodenziel zonder meer, 
maar dat ook de Setokusen zich die dikwijls voorstelden als bij 
of vlieg 3), ook als kleine grauwe vlinder en in andere gedaante, 
wordt herhaaldelijk verzekerd. Zo lezen wij elders (dl. 3 p. 291) 
van een vrouw: "ihr Körper hat lange scheinbar leblos dagelegen, 
dann ist eine Biene gek ommen und ist in den Mund des Weibes 
hineingeflogen : das Weib ist aufgesprungen und hat bedauert, dass 
es so lange geschlafen habe." Voor het overige speelt in Estland 
de schaal (of het glas) met water dezelfde belangrijke rol als in 
Noord-Griekenland, en de vraag ligt voor de hand: ligt er hier 
verband, en zo ja, welk? Op dergelijke vragen moeten wij een 
definitief antwoord schuldig blijven: allerlei factoren kunnen ons 
licht ontgaan. In dit geval zou ik toch, met alle voorbehoud dat 
mij past, argumenten willen aanvoeren voor de stelling, dat Grieken
land, met name Thracië, aan Estland of omliggend gebied ontleend 
heeft. L oor i t s, die nadruk legt op de orthodoxie van de Setukesen, 
op hun zondebesef en behoefte aan reiniging, schijnt daarover 
anders te denken, maar alles wijst m.i. op de kerstening van een 
primitief gebruik, dat juist in Estland of naaste omgeving thuis
hoorde. Ten eerste lette men er op, dat men in Thracië aandachtig 
toeziet of het water in beweging raakt doordat de dodenziel drinkt. 
Precies zo gaat het bij de Setukesen; Loorits laat elders 4) een 
van hen zeggen: "Wir sündigen Leute haben nun für den Seelen
abschied kein anderes Zeichen als nur die Bewegung des Wassers 
im Krug auf dem Fenster". (Zie afb. 3) Vergis ik mij nu, of heeft 
ongeveer uit dit centrum een vage reminiscentie zich naar het 

1) a.w. 1,185 v. 
2) Vgl. boven p. 24 het verhaal uit Schotland, waar de dodenziel als 

bij eerst haar weg vervolgen kan, als de metgezel van de dode een bron 
heeft doen ontspringen en van het opwellend water gedronken heeft. Deze 
variant is onverklaarbaar; het ziet er naar uit, dat de bij oorspronkelijk 
zelf van het water dronk. 

3) a.w. 1,291.334.374. 
4) a.w. 1,256; vgl. 3,186 v. 
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verre Oosten en het verre Westen verbreid, een reminiscentie, die 
met verwaarlozing van de oorspronkelijke zin van het gebruik, 
enkel heeft vastgehouden het risico voor de drinkende bij om in 
het water te raken en te verdrinken. Herhaaldelijk kwam ik de 
opvatting tegen, o.a. beneden bij Karjalainen, dat het water 
in het venster dienen zou voor de leniging van de dorst of voor de 
reiniging van de ziel; dat kan een secundaire interpretatie zijn, 
maar blijkens de aangehaalde uitingen niet de oorspronkelijke. 

Hoe groot de angst was, dat de ziel van de dode zich in het huis 
verbergen zou en zou blijven rondspoken, blijkt wel uit de sterke 
mate, waarmee deze zede zich verbreid heeft. Zo lezen we bij 
Karjalainen in zijn boek over de religie van het Jugra-volk 1) 
(dat zijn de fins-ugrische stammen der Ostjaken en Wogulen): 
"In einer Gegend ist es Sitte am Abend des Begräbnistages in 
einem nach der Strasse zu gelegenen Zimmer ein reines Tuch zu 
breiten und dann ein Laib Brot und ein Glas Wasser darauf zu 
stellen, damit die Seele des Toten, wenn sie in der folgenden Nacht 
das Haus besucht, etwas zu essen vorfindet (hier is begrijpelijker
wijze het oorspronkelijk doel van het gebruik uit het oog verloren). 
Wenn die letzterwähnte Sitte auch den Slaven entlehnt sein mag, 
hat sie doch sicher in den ungarischen Bewirtungszeremonien auch 
altes Erbgut von den ugrischen, ja sogar den finnisch-ugrischen 
Vorstellungen erhalten". Het is jammer, dat de schrijver niet 
nader aanduidt, in welke "Gegend" zich deze zede gehandhaafd 
heeft; wel tekent hij aan: "Kotljarovsky erwähnt, dass man auch 
in Russland für die heimkehrende Seele am Fenster ein weisses 
Handtuch ausbreitet und Brot, Salz und Wasser daraufstellt." 

Voor het Oosten haal ik twee illustraties aan. De Burjaten, een 
oostmongoolse stam bij het Baikalmeer, "believe that although the 
soul of man is material and visible it is quite different from the 
body. Sometimes it takes the form of a bee. During sleep a man's 
soul may leave his body and wander about. There are stories in 
Buryat folklore which relate how a man sawa bee issue from the 
nose of his sleeping friend, fiy around outside the yurt (de tent), 
return, nearly drown itsell in a ve8sel ol water, then re cover and 
return to his friend in the same way. On awakening the owner 
of the soul related a dream he had had, the details of which coincided 
in every way with the movements of the bee 2). Hier is geen sprake 
van een dodenziel , maar van een in de droom zwervende ziel; toch 
dreigt zij in een schaal met water te vallen - een onverklaarbaar 

1) K. F. Karjalainen, Die Religion der Jugra-Völker, 1 (1921)= 
FFC n O. 41, 153 v . 

2) a.w. 32. Vgl. Georg Nioradze, Der Schamanismus bei den sibirischen 
Völkern (1925) 21. Voor de ziel als wesp bij de Burjaten zie Vroklage, 
D e Godsdienst der Primitieven (1949) 233_ 
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motief, tenzij het een verbastering geldt van wat in Estland zin 
had. Nog wat bonter maken het de Wotjaken, een stam in het 
gouvernement Wjatka, bij wie een overeenkomstig verhaal de 
ronde doet; de bij is vervangen door een vlinder, en deze "befindet 
sich manchmal in Gelahr, in einen Eimer voll Wasser zu lallen." 
Paulson 1), aan wien ik dit ontleen, spreekt hier terecht van "eine 
weit und breit bekannte W andersage" , en heeft ook gelijk als hij 
daaraan toevoegt, dat zij "natürlich auf genuinen Glaubens
vorstellungen beruht." Maar dat deze voorstellingen de "Seelenflug 
im Traurne" betroffen, lijkt mij aan gegronde twijfel onderhevig. 

Voor twee illustraties uit het Westen kan ik kort zijn: we kwamen 
ze boven (p. 23) reeds terloops tegen, ontleend aan Hilda Ran
some; in het éne geval moet de bij over "a little stream, which 
it could neither fly (vandaar wel de vleugelloosheid!) nor swim 
over"; de wakende man komt te hulp door er zijn zwaard over 
te leggen; in het andere geval geldt het een "runnel, which it 
crossed along the withered grass stalks." Hier is dus het oorspron
kelijk motief nog verder afgezwakt; toch moet er niet zonder gevaar 
water gepasseerd worden, en het zou mij verwonderen, als ook dit niet 
een uitloper was van het Estnische type 2). Op het volgend motief, 
het vinden van een schat, kan ik in dit verband niet ingaan 3). 

Ook tot andere Mongoolse stammen is de voorstelling van de 
zielebij doorgedrongen; zo heet het bij de Mordwinen aan de 
Midden-Wolga, dat de zielen van goede mensen rond de hemelgod 

1) Ivar Paulson, Die primitiven Seelenvorstellungen der nordeur
asischen Völker (Ethnographical Museum of Sweden, Monograph Series, 
na. 5) - 1958 - 73, vgl. 123. 

2) Opvallende overeenkomst vertoont ook de sage van de Merovingische 
koning Gunthram, die eens in een bos te slapen lag met zijn hoofd op de 
schoot van een dienaar. Hij droomde, en de dienaar zag hoe zijn ziel zijn 
mond verliet - nu niet als bij, maar volgens de ene overlevering als slang 
(E. B. Taylor, Primitive Oulture, P-1891-p. 441), volgens de andere 
als muis (R . Kleinpaui, Die Lebendigen und die Toten, 1898, p. 22). 
(Voor slang en muis zie Excursus V). Als de slang een beekje niet kan over
steken, helpt hem de dienaar door er zijn zwaard over te leggen. Als het 
dier in de mond van de koning terugkeert en deze wakker wordt, vertelt 
hij dat hij in de droom een beek overstak en een berg vol goud vond. Water
motief en schat-motief zijn ook hier gecombineerd. - Dichter bij het est
nische gebruik schijnt te liggen wat we uit Ierland horen (H. Hartmann, 
Der Totenkult in I rland - 1952 - p . 192): "Wenn die Angehörigen überzeugt 
sind, dass die Fairies ihre Verstorbenen "entrückt haben, bringen sie Speisen 
und eine Flaache mit heiligem Wasser aus der Quelle zum Kirchhof und 
legen diese in einem Fenster der Kapelle oder neben einem Grabsteine 
nieder, wobei sie von Zeit zu Zeit nachschauen, ob Anzeichen vorhanden 
sind, die darauf hindeuten, daas jemand von den Speisen genossen hat". 
Hoewel nl. in het onderstelde geval de oorspronkelijke zin van het gebruik 
verloren is gegaan, valt het op, dat (de spijzen en) het heilige water juist 
voor het venster van een kapel worden geplaatst, en men daarna controleert, 
of daarvan gebruikt wordt. 

3) Vgl. o.a. Loorits, a.w. 298 v.; 562 v. 
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zwermen als bijen om hun koningin 1). Blijkbaar is dezelfde voor
stelling ook in zuidelijker streken overgenomen. Voor Noord-India 
constateert Crooke 2): "The souls of the de ad are believed to enter 
bees and flies". In de vorige eeuw vertelde men in Kashmir, dat 
na de dood van de tyran Gholop Singh zijn ziel overging in een bij, 
en men daarom (merkwaardig misverstand!) deze diertjes voor 
heilig hield 3). De reeds geciteerde tekst uit de Droomsleutel van 
Jaggadeva (p. 20) wijst in dezelfde richting. 

Zelfs aan Zuid-India is de voorstelling niet vreemd. Een passage 
uit het Räma-epos 4) behandelt de dood van Mairävana (=Rävana, 
vijand van Räma, wiens helper Hanuman is); zij luidt: "It was 
not possible to kill Mairävana: he was cut into pieces, but the 
parts of his body came together again. All attempts to put him 
to death failed, until a relative pointed out that his life was in a 
certain cave, in the form of bees. These were killed by Hanuman, 
and Mairävana expired" . Maar op dit punt gekomen moeten wij 
opmerken, dat voorzichtigheid geboden is bij het aannemen van 
voortgaande beïnvloeding over meer uiteenliggende gebieden, en 
dat rekening gehouden dient te worden met het bekende verschijnsel 
der "polygenese" : het onafhankelijk van elkaar ontstaan van de
zelfde opvallende voorstellingen in ver verwijderde streken. Daartoe 
is hier aanleiding, omdat in de Indische denkwereld, van Noord
India afgezien, de zielebij slechts sporadisch blijkt voor te komen, 
en vooral, omdat men overeenkomstige ideeën over bijna heel de 
wereld verspreid vindt. Wij geven enige voorbeelden. 

Op het eiland Timor zegt men, dat de zielen van vorsten en 
dappere krijgers, gevallen in de strijd, overgaan in bijen 5). Bij de 
Akamba in Oost-Afrika bestaat evenals in Europa de gewoonte, 
de dood van een familielid aan de bijen aan te zeggen 6). Dat dit 
gebruik op de voorstelling van de zielebij berust, komt nog ter 
sprake. In een verhaal uit Soenda 7) zien twee mannen uit de neus 
van een slapende iets kruipen ter grootte van een krekel (zie 
Exc. V); het begaf zich op weg naar een sadagari-struik, kroop 
in de grond, kwam weer naar boven en sloop de neus weer binnen. 

1) Folklore Journal 7,70. 
2) W. Crooke, Introd. to the popular Religion and Folklore of Northern 

India (1926) 345. VgI. (speciaal over Assam) J. Shakespeare, Folklore 
23-1912-466, geciteerd door Ransome, a.w. 289. 

3) Carl Haberland, Biene und Honig im Volksglauben, Globus 39 
(1881) 221. 

4) W . Tay lor, A catalogue raisonné of oriental mBS., The Government 
Library3 (Madras, 1862) 278. 

5) J ames Frazer, Totemism and Exogamy 1 (1910) 242 (citaat Ransome, 
a.w. 289). 

6) Hilda Ransome, a.w. 300. 
7) H. Kluin, Geestesleven der Natuurvolken (1923) 86. 
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Toen de man wakker werd, vertelde hij, dat hij gedroomd had 
hoe hij in een grot bij een boom een grote schat gezien had. Die 
schat werd inderdaad ter plaatse gevonden. Het geeft te denken, 
dat zelfs hier het schat-motief weerkeert. 

Een wat moeilijk punt levert het oude Israël. In menig geschrift 
over bijen wordt herinnerd aan de naam Debora van de zieneres 
uit Richt. 4 v., die richtte over Israël en zitting hield onder de 
Deborapalm tussen Rama en Beth-EI, en aan het gebruik van 
deböra voor "wilde bijen". Het was verleidelijk, die naam van een 
zieneres in verband te brengen met de zielebij op gronden die nog 
ter sprake komen. Van andere zijde is daartegen opgemerkt, Ie dat 
de naam Debora ook door andere vrouwen gedragen werd (Gen. 
35, 8); 2e dat in het Oude Testament overigens van de zielebij 
geen spoor gevonden wordt. Dat lijken afdoende argumenten; men 
kan eraan toevoegen, dat de zieneres dan toch die naam pas ge
kregen kon hebben, toen haar voorspellingsgave gebleken was 1). 

Anders daarentegen staat het in Egypte. Volgens Ebers 2) 
speelde de bij - of althans een op een vlieg gelijkend insect (ábayt) 
- een bijzondere rol in de onsterfelijkheidsleer der oude Egypte
naren. En sprekend over de onderscheiden zielevormen Ka en Ba 
zegt Erman van de laatste, dat zij bij de dood het lichaam verlaat; 
"daher war sie woW wie ein Vogel gestaltet" 3). Inderdaad is de 
Egyptische zielevogel overbekend, maar dat ook aan een bij 
gedacht werd blijkt uit een passage in het "Boek van hem die 
in de onderwereld is," waar van de stemmen der dodenzielen 
gezegd wordt dat zij zijn "like (the hum) of many bees of honey 

1) Vgl. Hieron. epist. 54,17. - Indien K. Knortz, Folkloristische 
Streifzüge (1899) 95, gelijk heeft, betekent ook de naam Emma "bij", 
"Imme". - Mogelijk is toch het Deboravraagstuk met het bovenstaande 
niet geheel afgedaan. De volgende gegevens dank ik aan Prof. A. R. Hulst: 
Arab. dabara betekent "volgen, achter iemand gaan"; het nomen dabr "the 
location or quarter that is bebind a thing" (Lane, Arab. Eng. Lex. 485); 
Aramees debar "achter elkaar zijn", dus "drijven, leiden". Maar arab. dabr 
betekent ook "a swarm of bees, and hornets or large wesps - and the like 
thereof, having stings in their hinder parts" (Lane) ; G. W. Freytag, Lex. 
Arabico - lat. geeft 'examen apum et crabronum'. De vraag is nu - en 
die wordt verschillend beantwoord - hoe het verbum dabar "spreken" te 
beoordelen is. Sommigen (o.a. Gerber, Die hebräischen Verba denominativa 
(1896) 230; Halévy, Rev. Semit. 18, p. 498; vgl. ook Haupt, Journ. 
Amer. Or. 32 p. 19) denken aan "zoemen" (vandaar debära) > "spreken", 
maar anderen verdedigen een andere etymologie of plaatsen een vraag
teken (zo Köhler, Lex. in Veteris Testam.libros p. 199). Zou de genoemde 
etymologie de juiste zijn, dan rijst de vraag, hoe de betekenisovergang 
"zoemen" > "spreken" zich voltrokken heeft, en hoe het komt, dat hebr. 
dabar een wat stati~er betekenis heeft dan zijn synoniem 'amar'. 

2) G. Ebers, Agypt. Stud. u. Ve1"11!!1-ndtes, 201 V.v. 
3) Ad. Erman, Die Religion der Agypter (1934) 210. 
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when their souls cry out to Ra" 1), waarna ook een vergelijking 
met vogelgetjilp volgt. Bovendien was er een ceremonie "Opening 
van de mond", waarbij spijsoffers (o.a. honing) gebracht werden 
aan goden en koningsmummies. Daarover schreef W allis Budge 2) : 
"In the ritual used at the ceremony there are some passages whose 
meaning it is very difficult to explain. In one, the Kher-heb, the 
officiating priest says 'Going about as a bee, thou seest all the 
goings ab out of thy father' , en de schrijver acht het waarschijnlijk, 
dat hier gedacht moet worden aan de aloude voorstelling van 
de zielebij. 

Bijengezoem 

Het moet opvallen, dat in vele van de geciteerde passages een 
zekere nadruk gelegd wordt op het gezoem van de bijen. Dit 
gebeurt nu ook op de bekende Vergiliusplaats 3), waar - ik citeer 
N ordens commentaar - "die Seelen, die zur Wiederkehr ans 
Licht bestimmt sind und sich nun am Lethestrom aufihre Wanderung 
vorbereiten, mit Bienen verglichen werden, die an einem schönen 
Sommertage bunte Wiesenblumen umschwärmen; das Tertium des 
Vergleichs ist neben der Masse (706 innumerae gentes populique) 
das Summen (709 strepit omnis murmure campus)" 4). Norden heeft 
juist gezien, dat het hier niet zomaar om een beeldspraak gaat, 
gelijk elders 5), die de massa illustreert, maar vergelijkt Soph. fr. 
794 N. fJoflfJei fJè ve,,(!wv aflijvoç, "en de zwerm dodenzielen zoemt"; 
hij komt op grond van aannemelijke argumenten tot de conclusie, 
dat zowel Sophocles als Vergilius het beeld moeten ontlenen aan 
een zeer oude "aráfJaatç, het verhaal van een neerdaling in het 
dodenrijk, waarschijnlijk van Orpheus 6). Aan zijn argumenten 

1) Wallis Budge, Egyptian Heaven and HeU, 1 (Book of Am-Tuat) 
171. Vgl. Erman, a.w. 234; H. Kees, Ägypten (Kulturgesch. d. Alten 
Or. 1), 1933, p. 321. 

2) Wallis Budge, Book ot Opening the Mouth, 1 p. 31. (Dit citaat, 
evenals het vorige van W. B., ontleend aan Hilda Ransome p. 31 v.). 

3) Aen. 6, 707 v.v. 
4) murmur "gegons" van bijen; vand. murmurare (Serv. Dan. Georg. 4, 

188); daarnaast mussare (Georg. l.c.); 8U8Urrare (Georg. 4. 260). 
5) Hom. Il. 2,87 v.v.; Apollon. Rh. 1,8,79 V.v. 
6) Vgl. daarbij A. Dieterich, Nekyia (1913) 133. Bij nader inzien 

vraag ik mij af, of de ontlening uit een orphisch-pythagoreïsche bron niet 
langs een omweg, nl. via het medium van Ennius heeft plaatsgevonden. 
Wanneer nl. deze dichter in het prooemium van zijn Annales de droom gaat 
vertellen waarin de schim van Homerus hem verzekerde, dat zijn ziel in 
hem (Ennius) haar intrek genomen had, leidt hij die passage in - gelijk 
wij weten uit Persius' 6e satire - met het vers ,Lunai portum, est operae, 
cognoscite cives'. Nu is het niemand duidelijk (vgl. W. Suerbaum, Mnemos. 
Ser. IV, 4 - 1965 - p. 349), wat de Lunae partus, de havenstad Luni, niet 
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had hij kunnen toevoegen, dat dit de enige plaats is in de Latijnse 
litteratuur, die de idee van de zielebij oproept; de gevolgtrekking 
ligt voor de hand, dat Vergilius' bron gezocht moet worden in 
Griekenland, en wel in dat deel van Griekenland, waar deze voor
stelling inheems was; we zagen boven (p. 31 v.), dat we dan aan de 
noordelijkste streken, vooral aan Thracië moeten denken. 

Nordens voornaamste argument berustte op het verband, waarin 
genoemd Sophocles-fragment door de Neoplatonicus Porphyrius 1) 
wordt aangehaald; deze voegt er nl. aan toe: "de Ouden noemden 
de zielen, die zich opmaakten tot een (nieuwe) geboorte, bijen", 
en even later: " doch niet eenvoudig alle zielen, die zich tot een 
(nieuwe) geboorte opmaakten noemden zij bijen, maar die, welke 
een rechtvaardig leven zouden leiden, na gedaan te hebben wat 
de goden aangenaam was." Blijkens een andere plaats uit hetzelfde 
geschrift2), die wij in ander verband nog bespreken 3), was de 
onmiddellijke bron hier Numenius (2e eeuw n. Chr., Pythagoraeër 
en Platonicus uit Apamea in Syrië), maar dat deze leer teruggaat 
op zeer oude Orfisch-Pythagoreïsche bespiegeling wordt algemeen 
erkend 4). Zelf zal Porphyrius zich op Pythagoras beroepen als 
hij schrijft 5), dat "het volk der dromen" identiek is met de zielen, 
maar daarop kunnen wij eerst later ingaan. Wel valt ons reeds 
nu op, dat al VJVXat, Blç yiveatv lovaat, de zielen dus, die weer nieuw 
geboren zullen worden, bij voorkeur "bijen" genoemd worden. 
Dat moet wel een algemeen indogermaanse opvatting zijn geweest, 
die we tot in ons Westen kunnen volgen. Want zo alleen verstaan 
we het, dunkt mij, dat in het Oosten van ons land een bruidspaar 
- zie de aanhaling uit Heuvel (p. 20) - bij de bijenkorven om 
kinderzegen vraagt, evenals het in Westfalen placht te doen met 
de spreuk: 

ver van Spezia, met het geval te maken heeft, terwijl toch de nadruk, waar
mede het onderwerp aangekondigd word :, op grote belangrijkheid wijst_ 
Evenwel, gelijk ik binnenkort nader hoop te adstrueren in Mnemosyne, 
hebben wij hier te doen met een zeer oude traditie-fout: voor Lunai portus 
moet nl. gelezen worden Lunai pratum (één codex heeft nog praetum); de 
Maanweide is nl. de verblijfplaats der dodenzielen, die een reïncarnatie 
zullen doormaken, dus de ,animae quibus altera fato I corpora debentur' 
(Verg. Aen. 6,713 v.). Ook bij Vergiliu8 bevinden ze zich op een weide (in 
pratis, vs. 707), gelijk dikwijls (zie Nordens commentaar, p. 305 v.v.). Het 
komt mij niet vermetel voor, aan te nemen, dat Vergilius in deze passage 
onder invloed staat van Ennius' prooemium; het is dan ook niet toevallig, 
dat Norden daarin zoveel enniaanse teminiscenties aantrof (vgl. p. 66). 

1) De antro Nympharum 18 v_ 
2) a.w. 10. 
3) Excursus 11. 
4) A. Festugière, L'idéal religie'IRX des Grecs et l'Evangile (1932) 219; 

G. W. Elderkin, AJPh 60 (1939) 207 v.v_ 
5) Antr. Nymph. 28 p_ 
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"Imen in, imen ut, 
hir is de junge Brut. 
lmen urn, lmen an, 
hir is de junge Mann. 
lmekes verlätt se nitt, 
wenn se nu mal Kinner krit" 1). 

Immers onder die bijen kunnen er zijn, die naar een nieuw 
menselijk bestaan terugverlangen. En ook voorzover zij dat niet 
doen, kunnen er onder hen zielen van overleden voorvaderen zijn; 
vandaar het gebruik van "telling the bees", wanneer de huisvader 
of een ander familielid overleden is (p. 20). Eindelijk is het geloof 
wijd verbreid, niet alleen in Europa, maar ook in andere wereld
delen 2), dat de zielen der voorvaderen hun nakomeling, die op 
sterven ligt, komen afhalen. Dat geloof moet ten grondslag liggen 
aan de angst, die bijna overal ontstaat, waar een bijenzwerm zich 
in de nabijheid b.v. van een hoeve aan een boom hecht; zelfs door 
de Romeinen, die overigens nauwelijks meer heugenis blijken 
gehad te hebben aan de zielebij, werd dat als een portentum be
schouwd (boven p. 20). Dat men de angst voor deze portenta heeft 
kunnen toeschrijven aan de vrees, door de bijen gestoken te zullen 
worden 3), bewijst, hoezeer men dikwijls verzuimd heeft, zich in 
te denken in de psychologie van de primitieve mens. 

Uitvoeriger in te gaan op de zielevlinder en de zielevogel lijkt 
overbodig na de voortreffelijke verhandelingen, die daaraan reeds 
gewijd zijn 4). Evenmin kunnen wij ingaan op de geschiedenis van 

1) Knortz, a.w. 92. 
2) Terecht merkt J. de Vries, Altgermaniache Religionsgesch. (1935) 

314, op "dass die religiösen Bräuche, die man aus der heutigen Volkskunde 
erschlossen hat (nI. bij dood en begrafenis), sich nicht auf eine spezifisch 
germanische oder indogermanische Glaubensform beziehen, sondern viel
mehr auf eine sehr primitive, allen europäischen Völkern gemeinsame 
Kultur hinweisen." Maar dikwijls geldt dit ook voor volken buiten Europa. 
De oude Romein werd bij zijn begrafenis vergezeld door zijn voorvaderen, 
vertegenwoordigd door anonymi, die hun dodenmaskers (imagines) droegen. 
Wanneer deze maskers uit Etrurië zijn overgenomen (F. Bömer, Ahnen
kult u. Ahnenglaube im alten Rom, 1943, p. 111), en de Etruriërs deze zede 
uit Klein-Azië hebben meegebracht, ligt de onderstelling voor de hand, 
dat de daaraan ten grondslag liggende opvattingen eveneens uit het Oosten 
afkomstig zijn. - "In Polynesien, Mikronesien und Melanesien herrscht 
der Glaube, dass sich urn das Haus eines Sterbenden die Geister der Ver
wandten versammeln, urn die Seele nach dem Eingang zur Unterwelt zu 
begleiten" (P. Sartori, Zeitschr. d. Vereins f. Volksk. 15-1905-3; K. F. 
Karjalainen, Die Religion der Jugra- Völker 1 (1921) 70). 

8) G. Robert-Tornow, De apium melliaque apud veteres aignificatione 
(1893) 60. 

4) Vlinders: O. Waser, ARW 16 (1913) 381; Gossen, RE, 2A, 571 v. 
Vogels: Weicher, derSeelenvogel (1902); A. Bastian, die Voratellungen 

von der Seele (1875) 28 v.; E. Norden, Komm. zu Verg. Aen. 6, 216 v. 
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H. WAGENVOORT : Inspiratie door bijen in de droom 

Afb. 4. Honingwinning in de steentijd (vgl. afb. 1). Langs een touwladder is een vrouw 
bij het rotshol geklommen om de honing van wilde bijen te bemachtigen. Zij wordt door 

een man gevolgd (afb. 1). (Uit Historia deis Catalans 1,50). 



Afb. 6. Ambrogio da Forsano, gen. il Borgognone. D e bij op de lippen van de kleine 
Ambrosius (Oeffentliehe Kunstsammlllng, Basel, inv. n O. 1347). 
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de bijenteelt en de honingwinning, waarvoor we tot de steentijd 
zouden moeten opklimmen, zoals blijkt uit een rotsschildering in 
een grot van La Aranas, provo Valencia, in Spanje (afb. 4, vgl. 
afb. 1). Wel heeft het zin, in verband met wat wij beneden zullen 
opmerken over de voorvadercultus (p. 74 vv.) erop te wijzen, hoe 
men in uiteenliggende streken zich de zielen der voorvaderen in 
vogelgestalte dacht. Zo was het in India. Daar leerde men, "dass die 
Väter einherziehen, das Aussehen von Vögeln habend" 1). Maar 
ook de Witrussen kenden dezelfde voorstelling. Wanneer volgens 
Mathias Murko door hen, in het gouvernement Vitebsk, het 
feest der voorvaderen gevierd wordt, "ruft der Hausvorstand (de 
nog levende stamvader van een familie-complex) nach einem Gebet 
in feierlicher Weise die "heiligen Ahnen" zum "Nachtmahl" her
bei". Daarbij gebruikt hij o.m. de volgende formule: 

Heilige Ahnen, wir rufen euch, 
heilige Ahnen, kommet zu uns! 
Es ist hier alles, was Gott gegeben. 
Was ich euch versprochen (geopfert) habe, 
woran das Haus nur reich ist. 
Heilige Ahnen, wir bitten euch, 
Kommet, flieget zu uns! 

Dan wordt van alle drank voor hen geplengd, wordt van alle 
spijzen een deel voor hen afgezonderd, en b.v. voor het venster 
gelegd. Acht men de voorvaderen verzadigd, dan is men hen liever 
kwijt, en krijgen zij te horen: 

Heilige Ahnen! ihr seid hergeflogen, 
habet getrunken und gegessen, 
flieget jetzt zu euch zurück! 
Saget, was ihr noch braucht ~ 
Aber besser , fliegt zum Himmel! 

Akys, akys! 2) 

Grenzen van het onderzoek 

Alvorens wij dit gedeelte besluiten is één opmerking op haar 
plaats. Wij bespreken niet de betekenis van de bij voor de antieke 

1) Oldenberg, Religion der Veda, 564. 
2) Volgens Murko (Das Grab aJ,s Tisch, W.u.S. 2 (1913) 101) de kreet 

waannee men kippen of kraaien pleegt te verdrijven. Dit maakt het aan
nemelijk, dat van vogels sprake is en niet van gevleugelde insecten (met 
het voorbehoud, dat onder "vogels" ook bijen kunnen verstaan worden). 
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religie in het algemeen; dan zou een werk als dat van Hilda Ransome 
- in aanzienlijk uitgebreider omvang - nodig zijn. Maar ten 
opzichte van een bepaald punt is het misschien goed, onze grens 
aan te geven, daar hier licht misverstand zou kunnen ontstaan. 
Dikwijls worden nl. aan de bijen goddelijke, althans bovennatuur
lijke vermogens toegeschreven. Pindarus 1) spreekt van "heilige 
bijen", en Aristoteles 2) kent aan de bijen, in tegenstelling met de 
wespen, een goddelijk wezen (f)eióv n) toe. Het is mogelijk, dat 
daarop Vergilius doelt, wanneer hij schrijft 3): sommigen hebben 
gezegd 'esse apibus partem divinae mentis et haustus aetherios', 
"dat bijen aandeel hebben aan de goddelijke rede en hemelse be
zieling.' Maar met de ziele bij heeft dit niets te maken: de dichter 
baseert dit oordeel nadrukkelijk op de eendrachtige samenwerking 
in de bijenmaatschappij onder eenhoofdig bewind. Ook Petronius 4) 
zegt: 'Apes ... ego divinas bestias puto', "bijen houd ik voor 
goddelijke dieren", maar bij hem geldt een ander argument, nl. 
dat we hun de honing danken. Nu drukt Porphyrius 5) zich heel 
juist uit als hij schrijft: XÉxe'fJvTal CJij np flo.m oi fhoMYOl neoç noÄ.À.à 
xai CJlácpoea aVflfJoAa CJlà TO èx nOAAwv aVTo avvBaTával CJvváfllowv, "de 
schrijvers over godsdienst hebben de honing gebruikt voor vele 
uiteenlopende symbolen, doordat hij velerlei krachten in zich 
bevat." De betekenis van de honing voor de antieke mens is een 
dankbaar onderwerp, maar niet voor deze verhandeling, behalve 
inzoverre de Oudheid zelf tussen honing en inspiratie verband 
gelegd heeft; dat komt nog aan de orde. 

Bijencultus in Etese 

Voordat wij komen tot ons eigenlijk onderwerp, de inspiratie 
door bijen, moeten wij dat ook nu nog benaderen langs een omweg. 
Het oudste orakel van Delphi zal ons in het bijzonder moeten 
bezighouden, maar reeds merkten we op (p. 12), dat er naast 
Delphi nog twee centra zijn, waar de bijen in de cultus een bij
zondere positie innamen, nl. Efese en Kreta, en dat er tussen 
die drie centra wisselwerkingen bestaan hebben. Bovendien zijn 
in nieuwere tijd tengevolge van die wisselwerkingen misverstanden 
ontstaan, en het lijkt methodisch aangewezen, eerst op Efese en 
Kreta, pas daarna op Delphi dieper in te gaan. 

1) Frgm. 123 Christ. 
2) De gen. animo 3,10,761 a 5. 
3) Verg. Georg. 4,220 v.; vgl. Serv: ad loc. en Kiessling op Hor. Sat. 

2,2,79. 
4) Sat. 56. 
5) Antr. nymph. 15. 
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Men is het erover eens, dat de godin Artemis te Etese, de Diana 
der Efesiërs uit Hand. 19, lang voor de Griekse kolonisatie vereerd 
werd; haar cultus geldt als "ein seinem Ursprunge nach voll
kommen unhellenischer Naturdienst, welchen die Ionier bereits 
einheitlich entwickelt vorfanden und nur äusserlich ihrem Götter
systeme angegliedert haben" 1). Tal van gegevens wijzen erop, dat 
bijen in haar cultus een belangrijke rol hebben gespeeld. Zo behoren 
bij en tot de oudste vondsten van wijgeschenken in het Artemision 
te Efese 2) ; zij dateren uit de 8ste of 7e eeuw. Bekend is het beeld 
van Artemis Ephesia te Napels, dat haar door de vele borsten als 
godin der vruchtbaarheid kenmerkt, maar onder andere emblemen 
ook bijen vertoont. Dit beeld, evenals andere van overeenkomstige 
aard, is uit later tijd, maar er bestaat geen twijfel, dat het op 
oude voorstellingen teruggaat. De bij is geworden tot het wapen
embleem van Efese; op vele munten der stad is zij afgebeeld 3); 
"oft sieht man an den Hinterbeinen etwas wie die fruchtbringenden 
"Körbchen". Ihre wichtige Rolle als Pollenüberträger muss be
kannt gewesen sein", aldus Armbruster 4). Eveneens vindt men 
ze op archaïsche fibulae van Efese 5) , terwijl Gruppe 6), in tegen
stelling met Head 7), ook de raadselachtige bijenmaskers van 
Efese met de cultus van Artemis in verband bracht. Maar niets 
wijst er op, dat dit alles met de zielebij iets te maken zou hebben. 
Artemis van Efese is een "bee-goddess" (Cook), een "dea ape" 
(Momolina Marconi) , omdat zij rein, maagdelijk is." 

Reinheid is een eigenschap, die van de oudste tijden af de bijen 
heette te kenmerken. Zij hebben een afkeer van alles wat vuil is 
of kwalijk riekt 8) ; op den duur heeft het volksgeloof die eigenschap 
ook op moreel gebied overgedragen en b.v. gefabeld, dat mensen 
die een onzedelijk leven leiden zich beter niet in de nabijheid van 
een bijenkorf wagen: zij worden zeker gestoken 9). In hoofdzaak 
echter wortelt dit geloof in het misverstand, als zouden bijen
generaties in stand blijven door generatio spontanea, maagdelijke 
geboorte, welk denkbeeld wel zich handhaven moest, zolang men 
de bevruchting van de bijenkoningin hoog in de lucht niet had 
opgemerkt. Vergilius 10) vertelt het zo (vert. Ida Gerhardt): 

1) Schreiber, Roseh. Lex. 1,1,588. Vgl. Jessen, RE 5,2769; Bürchner, 
ibid. 2780; Schachermeyr, Poseidon (1950) 123,16; 136. 

2) Mom. Marconi, l.c. 176. 
3) Ibid. 176,2. 
4) Arch. f. Bienenkunde 29 (1952) 50. 
5) Hogarth, Excavation at EphesU8, T. III V.v. 
6) O. Gruppe, Burs. Jahresber. Suppl. Bd. 186 (1921) 131. 
7) Head , Numism. Chron., 1908, p. 281 v.v. 
8) Arist. H.A. 9,40,18 ; Varr. 3,16,6; Plin. N.H. 11,25. 
9) Zo reeds bij Plutarchus, Praec. Goniug. p. 144. 

10) Verg. Georg. 4,197 v.v. 
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Dan nog iets heel merkwaardigs in het bijenleven: 
zij zoeken niet de paring, die de krachten ontzenuwt 
in Venus' dienst, noch baren zij in pijn hun jongen. 
Die plukken ze gewoon van geurig kruid en bladeren ... 

Hoe deze gedachte nog in christelijke tijd heeft doorgewerkt, 
en niet alleen Maria vanwege haar onbevlekte ontvangenis maar 
ook vrouwelijke heiligen met bijen werden vergeleken, kan hier 
slechts aangestipt worden 1). 

Nu wijst alles erop, dat het deze eigenschap is geweest, die ook 
de Efesische Artemis tot "bij-godin" heeft verheven. In tegen
stelling met vele andere Oosterse godinnen die evenals zij de 
vruchtbaarheid der natuur bevorderden, had zij geen manlijke 
"partner" naast zich. Hoe haar priesteressen, die de kuisheid be
trachten moesten 2), geheten hebben, staat niet onomstotelijk vast, 
maar zeer waarschijnlijk droegen zij een naam, die "Bijen" be
tekende, en in het Grieks met "Melissai" werd weergegeven. Want 
ten eerste is ons uit Aeschylus' drama "Priesteressen" een fragment 
bewaard 3): "Zwijgt eerbiedig! De Melissonomoi staan op het punt 
de tempel van Artemis te openen"; die naam, "Bijenverzorgsters" , 
schijnt de vrouwelije superieuren van de priesteressen aan te 
duiden. Bovendien kan men zich beroepen op de naam van een 
college van Artemispriesters te Efese 4), die door het volk laaijveç, 
"bijenkoningen" genoemd werden (men beschouwde oudtijds de 
bijenkoningin als manlijk) 5). Tijdens hun ambtsduur van een jaar 

1) De kerkvader Ambrosius b.v. schreef (De virginibU8 1,8; Migne 
P.L. 78): 'digna enim virginitas, quae cum apibus comparetur: sic laboriosa, 
sic pudica, sic continens', "haar maagdelijkheid verdient met die van de 
bijen te worden vergeleken; zó nijver, zó kuis, zó ingetogen". Voor ander 
verband tussen Maria-cultus en bijen zie W. Brückner, Rulle und der 
marianische Umkreis der Bienenlegende, Rhein. -westfälische Zs. f. Volksk. 9 
(1962), 28 v.v. (De verwijzing dank ik Drs. A. J. Cox, Nijmegen). 

2) Ch. Picard, Ephèse et Claros (1922) 183; REA 42 (1940) 279. 
3) Fr. 83 Sidgw.= Aristoph. Ran. 1274. 
4) Callim. hymn. lov. 66; Paus. 8,131. 
5) Met de opvatting van Erika Kretschmer, Glotta 18 (1930) 88, 

kan ik mij niet verenigen. Zij volgt Solmsen (Beitr. 138) niet alleen daarin, 
dat ÈGG11V een Phrygisch of nog eer Lydisch woord zou zijn - wat ook mij 
waarschijnlijk voorkomt - maar acht het met hem aannemelijk, dat het 
woord "leider", "koning" betekenen zou, maar dat de betekenis "bijen
koning" door antieke geleerden verzonnen zou zijn omdat zij dan een 
Griekse etymologie meenden te vinden. Hiertegen pleit m.i. de opmerking 
van Pausanias, dat deze naam - blijkbaar schertsenderwijs - "door de 
burgers", door het volk dus, aan priesters in een religieuze vrouwengemeen
schap gegeven werd. Die betiteling zou ook voor de hand liggen voor de 
biechtvader in een nonnenklooster, vooral wanneer de nonnen, de moeder
overste incluis, "bijen" werden genoemd. 
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moesten zij zich van geslachtsgemeenschap onthouden, afgezonderd 
leven en de maaltijden gezamenlijk gebruiken 1). 

Tenslotte mag erop gewezen worden, dat ook tal van andere 
priesteressen Melissai heetten, en de vraag ligt voor de hand, waar 
die naam, die toch niet zo erg voor de hand lag, anders ontstaan 
kan zijn dan in Efese, waar het in elk geval in de cultus van bijen 
wemelde. Wij komen nl. die Melissai tegen als priesteressen van 
Demeter, van Persephone, en van Rhea 2); volgens Lactantius 3) 
werden ook die van Cybele zo genoemd. Eindelijk noemde Pindarus 4) 
de Pythia MD.taaa L1ûff'lç, "de Delphische Bij". Dit betekent niet, 
dat ook te Delphi priesteressen als "melissai" bekend waren; wij 
zullen daar andere bij-gestalten tegenkomen. Het is denkbaar dat 
de dichter, die tot Delphi in nauwe betrekking stond, daarop toch 
zinspeelt, maar wel zo waarschijnlijk is, dat hij de titel van Demeter
of Cybelepriesteressen op de Pythia overbracht 5). 

Het is onvermijdelijk, hier enkele woorden in te voegen over de 
Amazonen, van wie het heet 6), dat zij het eerst bij de kust van 
Ephese een beeld van Artemis hebben opgericht, daaromheen 
dansen uitvoerden, en dat er later rond dit beeld een grote tempel 
werd gebouwd. Natuurlijk valt er niet over te denken, hier de in
gewikkelde vraag naar de oorsprong en het wezen van de Amazonen 
te behandelen; daarover bestaat een uitgebreide litteratuur, en nog 
altijd zijn wij niet veel verder dan toen Eduard Meyer 7) schreef: 
"Was der attischen Amazonensage zu Grunde liegen mag, ist völlig 
dunkel." Maar wanneer het enkel gaat om de vraag, wat ertoe 
geleid heeft, dat de Amazonen in nauwe verbinding kwamen met 
Artemis Ephesia, dan meen ik, dat het antwoord daarop te geven 
is. Men moet dan in gedachten houden, dat de Ephesische cultus
gemeenschap gedachten wekte aan een bijenstaat, en er voorts op 
letten, hoeveel punten van overeenkomst er waren tussen Amazonen 
en bijen. Ik wijs op de volgende: 

1) Jessen, l.c. 2759. Met de naam van de Joodse sekte der Essenen, die 
vooral sinds de vondsten van Qwnran zo bekend geworden is, bestaat er 
geen verband, ook al wil het geval, dat haar volgelingen bekend waren 
als xuf)ueoi avÓeêç, "reine mannen", vanwege hun streng ingetogen leven 
(Dieterich, Abraxas, 143) en dat zij zich in het bijzonder op bijenteelt 
toelegden (Philo, Vita contempl 2,663; Euseb., Praep. Ev. 8,U,8). Maar zij 
heten Essënoi (of Essaioi), niet Essënes; hun naam is wel semitisch, al loopt 
de verklaring uiteen (zie vooral Hans Kosmala, Hebräer - Essener
Ohristen, Leiden 1959, 319 v.v.). 

2) Voor de plaatsen zie Van der Kolf, RE 15,525. 
3) Lact. Div. Inst. 1,20. 
4) Pyth. 4,60. 
5) Voor zijn verhouding tot beide godinnen zie Schwenn, RE 20,1612. 
6) Callim. hymn. Dian. 237.248; Paus. 4,31,8. 
7) Gesch. d. Alt. 1,2, § 488. 
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Amazonen en bijen 

1°. Amazonen zijn kuis. ,,sie galten als der Liebe abgeneigt, die 
späteren Dichter feiern mit Vorliebe ihre K euschheit." (Roscher 1 )). 

Maar reeds bij Euripides, in de inleiding van de Hippolytus, 
wordt er nadruk op gelegd, dat H. als J A,ua(óvoç 'l"ÓXOç, zoon 
ener Amazone, clva{véWt oè UX'l"ea XOV 1pavét yá,uwv, "de geslachts
gemeenschap versmaadt, en niets geeft om een huwelijk" (vs. 14); 
dat hij Aphrodite haat en zich geheel wijdt aan Artemis. Korter 
zegt dat Seneca 2): '(Hippolytus) conubia vitat. Genus Amazonium 
scias' , "Hij mijdt het huwelijk. Je kunt wel zien, dat hij van een 
Amazone stamt." 

In de mythologie heeft dat moeilijkheden gegeven: hoe stierven 
dan de Amazonen niet uit? De "oplossingen" van dit probleem 
moeten we laten rusten . 

Bijen zi.Jn kuis, xa{}aea{, niet alleen in de zin van "gesteld op 
netheid" , maar ook in erotische zin: 'neque concubitu indulgent', 
" zij geven zich niet over aan paring" 3) . Volgens de Pindarus
scholiast 4) heten priesteressen Melissai otà 'l"a 'l"OV ( wov xa{}aeóv, 
"vanwege de kuisheid van het dier". Als daarom bij Euripides 5) 
Hippolytus aan Artemis een krans wijdt van bloemen uit haar 
heilige weide, heet het, dat alleen de bij in de lente daar toegang 
heeft : alleen wie in alle opzichten zedig is, mag daar bloemen 
plukken. 

De vraag, hoe dan nieuwe generaties van bijen ontstonden, 
stelde de antieke mens voor problemen. De gevonden "oplossingen" 
laten we, na wat boven reeds gezegd is, rusten. 

2°. Amazonen zijn strijdhaftig , noU,uov Ènt{}v,u~'l"éteat (Callima
chus 6)). Het is overbodig, hier te herinneren aan de talrijke mythen, 
waarin Amazonen ten strijde trokken. 

Bijen zijn krijgshaftig: zie Olck, l.c. 446,60 v.v. Vergilius 7) 
tekent levendig de strijd tussen twee zwermen, hun uitdagende 
"krijgskreet" en hun gevecht op leven en dood. 

3°. Amazonen doden haar mannen, ze zijn clVOeOX'l"ÓVOt volgens 
Herodotus 8), die vertelt, dat de Thraciërs haar daarom Oiorpata 
noemden, wat hetzelfde betekenen zou (wat overigens niet juist 
schijnt). Dit gegeven klopt niet met dat onder 1° ; dat is een gevolg 
van de daar aangeduide moeilijkheden. Volgens Ephoros, geschied-

1) Myth. Lex. 1,1,269. 
2) Sen. Phaedr. 232. 
3) Verg. Georg. 4,198. 
4) Schol. Pyth. 4,104. 
5) Eur. H ipp. 75 v .v. 
6) Hymn. Dian. 237. 
7) Georg. 4,71 v.v. ; vgl. ook Hom. Il. 12,167 v.v. 
8) Hdt. 4,110. 
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schrijver uit de 4° eeuw v.C., hadden zij tijdens een oorlog haar 
mannen deels gedood, deels verdreven 1). Ook haar manlijke na
komelingen doodden zij , of anders verminkten zij ze 2). Zij zijn 
nu eenmaal O'TvyáVO(!eç , volgens Aeschylus 3). De mannen, die de 
vaders werden van haar kinderen, waren dan ook vreemden, meest 
behorend tot naburige stammen 4). 

Bijen doden de darren. 'Certum est ab apibus fucos interfici', 
schrijft Plinius 5), " het staat vast, dat de darren door de bijen 
worden gedood." Natuurlijk gaat hier de vergelijking met de Ama
zonen niet geheel op, maar daar ontbreekt niet veel aan. Want 
hoewel men moeite had met de begrippen "manlijk" en "vrouwe
lijk" bij de bijen, bij wie men geen paring kende, toch waren de 
woorden voor "werkbij" in Grieks en Latijn vrouwelijk (melissa, 
apis), die voor "dar" manlijk ("'YJfP~v of f}(!ÓJva~, fucus), en het lag 
voor de hand, daarin een aanwijzing voor de sekse te zien 6). 

Plato 7) merkt terloops op - blijkbaar als iets, dat algemeen 
bekend is - dat darren ~eVt"O{ Te "ai navTobano{ zijn, "vreemde
lingen, van her en der gekomen." 

Er is nog een punt van vergelijking, zij het ook van andere aard: 
4°. Amazonen worden speciaal gelokaliseerd aan de Thermódon 8), 

een rivier (tgw. Terme Tshai) in Pontus (Noorden van Klein-Azië), 
die uitstroomt in de Zwarte Zee. Dit moet op een oeroude traditie 
berusten, want in historische tijd zochten de Grieken er vergeefs 
naar Amazonen, die zich daar vroeger uit het hoge Noorden moesten 
gevestigd hebben, en zij trachtten dat op verschillende wijze te 
verklaren 9). 

Bijen worden speciaal gelokaliseerd aan de Thermódon. Op zich
zelf is dat niet iets bijzonders, want er waren meer plaatsen aan 
de zuidkust van de Zwarte Zee om hun bijencultuur bekend, 
vooral Trapezus, oostelijk van de Thermodon 10). Volgens Aristo
teles 11) en Plinius 12) kende men aan genoemde rivier twee soorten 
bijen, één in bomen, één onder de grond hun woningen bouwend. 
Daar Appianus 13) meedeelt, dat de bewoners van Themiskura aan 
de Thermodon bijenzwermen afzonden op het leger van Lucullus, 

1) Schol. ApolI. Rhod. 2,965; vgl. Toepffer, RE 1,1755,60. 
2) Toepffer, 1755,22. 
3) Aesch. Promo 724. 
4) Justin. 2,4,9; vgl. KIügrnann, l.c. 270,2. 
5) N.H. 11,57. 
6) OIck, l.c. 432,58 v.v. 
7) Plato, Rep. 567 d. 
8) Aesch. Promo 725; Hdt. 4,110 v.v.; zie verder Ruge, RE 5 A, 2396. 
9) Toepffer, l.c. 1755, 64 v.v. 

10) Ruge, RE 6 A, 2219,38. 
11) Arist. H.A. 
12) Plin. N .H. 11,59. 
13) Bell. Mithr. 78,346. 
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dat hun stad belegerde, moet men wel aannemen, dat zij ook bijen 
hielden, vermoedelijk in uitgeholde boomstammen, die op de grond 
maar ook wel in bomen gelegd werden. 

Tot welke conclusies leiden deze overeenkomsten 1 In de eerste 
plaats is het nauwelijks denkbaar, dat zij de ouden zelf niet op
gevallen zijn, m.a.w. dat men niet al heel vroeg de Amazonen met 
bijen zou hebben vergeleken. Of een litteraire bron die vergelijking 
tot gemeengoed heeft gemaakt, weten we niet, maar het is zeker 
geoorloofd, met die gedachte te spelen, al zijn er andere mogelijk
heden. Wij menen nl., dat bijen de schakel vormen tussen de 
Amazonen en de cultusgemeenschap van Artemis Ephesia. Welis
waar kan men tegenwerpen, dat Ephese ver verwijderd ligt van 
de Noordoostkust van Klein-Azië, maar dat neemt niet weg, dat 
reeds Pausanias 1) nadrukkelijk dit verband legt wanneer hij be
toogt, dat reeds in overoude tijd, nadat Amazonen op haar tocht 
tegen Athene en Theseus te Ephese de tempel van Artemis gesticht 
hadden, vrouwen van de Thermodon op haar vlucht, eerst voor 
Dionysus, later voor Herakles, daar asyl hadden gevonden. In de 
tweede plaats vinden wij, meen ik, een aanwijzing voor het moeder
land van de Amazonen. Indertijd beschouwde Toepffer 2) Azië 
als "Heimat" van de Amazonen. Alles pleit tegen die stelling. Niet 
alleen blijkt, gelijk Roscher 3) terecht heeft opgemerkt, niets van 
enig innig contact van de Amazonen met andere Aziatische god
heden dan Artemis Ephesia, maar ook zoekt de Oudheid zelf haar 
stamland voortdurend in het Noorden, van Illyrië en Thracië tot 
Skythië en Kolchis 4); in het oostelijk Kaukasus-gebied zou volgens 
sommige bronnen zelfs een rivier Thermodon geweest zijn, aan 
welks oevers Amazonen woonden 5). Dit zal wel een late constructie 
zijn; daarentegen was er in Boeotië wel een riviertje, Thermodon 
geheten; aan zijn oevers werden graven van Amazonen aan
gewezen. Rhomaios 6) - zijn betoog ken ik alleen uit Ruge's 
overzicht 7) - heeft de stelling verdedigd, dat de boeotische naam 
oorspronkelijk is tegenover die in Pontus. Dat moet onwaar
schijnlijk heten: wel hebben aeolische Grieken uit Thessalië en 
Boeotië deelgenomen aan de kolonisatie van Lesbos en de tegen
overliggende kust van Klein-Azië tot Kyme en Smyrna 8), en wel 
waren vroeger Achaeërs uit Thessalië en Boeotië, toen de "Noord-

I) Paus. 7,2,7. 
2) RE 1,1754. 
3) Roseh. Lex. 1,1,275. 
4) Toepffer t.a.p. 1755 v.; 1767; Roscher, l.I. 272 V.v. 
5) Ruge, RE 5 A, 2397. 
6) 'EnETTJ(]lç Tijç q;tloaoq;. axoÄijç 2 (1932). Veertig jaar vroeger oordeelde 

Crusius (Roseh. Lex. 2,1,857,2) evenzo. 
7) 1.1. 2395. 
8) J. L. Myres, Historia Mundi 2 (1953) 478. 
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west-Grieken" in die streken een inval deden, naar de Westkust 
van Klein-Azië gevlucht en hadden zich o.a. in de buurt van 
Ephese gevestigd 1), maar het is niet in te zien, hoe boeotische 
invloed tot in Pontus kon zijn doorgedrongen. Veel aannemelijker 
lijkt het, dat verwante volksstammen uit het Noorden, oorspron
kelijk wel uit Illyrië en Thracië zich èn in Boeotië èn langs de 
Zuidkust van de Zwarte Zee gevestigd hebben (voor Boeotië zie 
boven; de verwantschap b.v. van de Dardanoi in Thracië en die 
in Troas staat vast 2)) en daarheen de Amazonen-traditie hebben 
overgebracht 3). 

Bijencultus op Kreta 

Indertijd schreef Picard 4): " ... l'existence et l'importance 
d'une déesse-abeille en Crète, à Ephèse et dans Ie monde ionien 
oriental, sont faits de mieux en mieux attestés; la déesse des 
byoux de Théra, des pendants d' or de Camiros se classe trop 
exacte ment dans la série des Déesses-Mères, des n6T'JItat d'Asie, 
pour qu'on puisse ne pas prêter valeur explicative à la possibilité 
du nom "théophore" des prêtresses" (nI. Melissai). Een zgn. "bij
godin" op Kreta komt nog ter sprake; hier dient reeds te worden 
opgemerkt, dat de cultus van de bij op Kreta een geheel ander 
karakter draagt dan te Efese, en men dus voorzichtig moet zijn 
met identificaties. Te Efese wordt de bij vereerd als symbool van 
maagdelijkheid, op Kreta als schenkster van honing. Dit motief 
is stellig niet allereerst van materialistische aard, al was de honing 
voor hen, die geen suiker kenden, een onschatbaar voedings-, 
genees- en genotmiddel. Wij herinnerden al aan een uitspraak van 
Porphyrius 5); één van de c5vváflêtÇ, daar bedoeld, was de werking 
van de honingdrank, de mede (skrt. mádhu, gr. medhu, waarvan 
medhuein "dronken zijn"), in een tijd, toen de wijn nog niet bekend 
was. Die werking maakte de honing magisch machtig: hij wekte 
op, bezielde, bracht in feestroes, wekte leven uit de dood. In een 

1) Schachermeyr, Rist. Mundi 3 (1954) 122. 
2) Thraemer, RE 4,2177,47 v.v. 
3) Natuurlijk zou dit betekenen, dat ook de riviernaam Thermodon 

oorspronkelijk in Thracië thuishoorde; enig bewijs daarvoor bestaat niet. 
Indien, gelijk gewoonlijk wordt aangenomen, in de naam schuilt {}E(}fl6ç 
"warm", zou men op de gedachte kunnen komen, dat de thracische vorm 
van de naam moest luiden Germodon, indien althans thrac. Germi-sarae 
(zie RE 6 A 412,38) juist verklaard wordt als "Warm water". Maar de oud
thracische stad Therme (in Chalcidice), zo geheten naar warme zwavel
bronnen, behield in haar naam de Th-. 

4) Ch. Picard, L'Ephésia, les Amazones et les Abeilles, REA 42 (1940) 
280. 

5) Zie p. 40. 
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Orfisch fragment bij Porphyrius 1) b.v. geeft de Nachtgodin Zeus, 
die tegen zijn vader Kronos optreden wil, de raad: "zodra ge hem 
dan vinden zult onder de hoog be bladerde eiken, Ëeyotatv pe{}Vovr:a 
peÀwaáwv letf3ópf3wv ("dronken van het brouwsel der zwaar 
zoemende bijen"), bind hem dan dadelijk." Dat speelt niet op 
Kreta, maar wel zullen we daar de honing als geliefd offer voor de 
goden der onderwereld en voor doden aantreffen, evenals voor 
chthonische wezens als slangen; daarin komt Kreta met Noord
Griekenland en de Peloponnesus overeen. 

In de Diktaeïsche grot in het Oosten van Kreta werd de jonge 
Zeus door twee nymfen met melk en honing gevoed. Op zichzelf 
is dat niets bijzonders: honing was algemeen kindervoedsel, ook 
in Germanië 2). De kern der geboorteverhalen van Zeus is vóór
grieks 3); daartoe kan ook de voeding met melk en honing behoren. 
Wanneer echter blijkt, dat de beide nymfen dochters heten van 
Melisseus (" Honingman"), en dat één van die nymfen ook wel 
Melissa wordt genoemd, dan krijgt men de indruk, dat in historische 
tijd aan de honing toch wel bijzondere betekenis werd toegekend. 
Verder vond Evans te Knossos de voorstelling van een honingraat 
met een slang 4), en ook die van een bijenkorf, waaromheen een 
slang kronkelt, die met de kop boven de rand komt, blijkbaar 
om van de honing te snoepen 5). (Zie afb. 5). Dit is een oud gegeven 
en wijst op het levenwekkend vermogen van de honing. Kreta 
was rijk aan bijen 6); toch kan dat moeilijk de reden geweest zijn, 
waarom op Kretensische munten meermalen de bij is afgebeeld 7); 
men zal aan een bijzondere betekenis moeten denken. 

Kende men nu op Kreta een bij-godin, zoals Picard zonder 
meer aanneemt? Daarvoor bestaat geen enkel bewijs, zelfs niet als 
men - ten onrechte - met Rapp in Roschers Lexikon Brito
martis, de godin op wie men dan het oog heeft, vereenzelvigt met 
Diktynna. Deze is een westkretische, Britomartis een oostkretische 
godin; blijkbaar hadden ze zekere punten van overeenkomst, die 
aanleiding gaven, dat zij reeds in de Oudheid werden geïdentificeerd. 
De mythen betreffende Diktynna, meest nogal fantastisch etymo
logiserend, laten wij rusten; wat van Britomartis vaststaat, is in 
hoofdzaak 8), dat zij jageres was en gaarne door de vrije natuur 

1) Antr. nymph. 16; vg. Plat. Symp. 203 b. 
2) Robert-Tornow, a.w. 119. 
3) ZiegIer, Roseh. Lex. 6,578,52; Nilsson, a.w. 3l. 
4) Evans, Palace of Min08, 4,1 (1935) 154, afb. 118a en b. 
5) l.c. p. 155, afb. 119a en b. 
6) Plin. N.H. 11,32; 21,79. Kureten zouden de honingcultuur hebben 

uitgevonden: Diod. 5,65. 
7) Cook, l.c. 3; Armbruster, l.c. 50. 
8) Vgl. Tümpel, RE 3,880,64 V.v. 
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Afb. 5. (Uit Evans, Palace of Minos at Knossos, p. 155, fig. 119b), honing
raatvaas met drie handvaten, met daartegen opkruipende slang, die zich 
aan de honing tegoed doet. De vaas, zoals er te Knossos en elders meer 
gevonden werden, heeft stellig een ritueel karakter en herinnert aan de 
gouden honingraat, die Daedalus gemaakt zou hebben voor Aphrodite van 

de Eryx (Diod. 4,78). 

zwierf; dat zij op den duur aan het gevolg van Artemis werd toe
gevoegd, of ook met haar identiek werd geacht, is dus geen wonder. 
Dat daarbij ook gemeenschappelijke belangstelling voor bijen in 
het spel was, blijkt uit niets , en ware dat wel zo, dan zou nog de 
vraag van belang zijn, of die belangstelling bij Britomartis niet 
eerst een gevolg was van de identificatie. Het enige argument, 
dat aangevoerd is, berust alweer op etymologie. Volgens Hesychius 
is britu een Kretensisch woord dat "zoet" betekent. Wat martis 
is, weet men niet; wel kent men door Stephanus van Byzantium 
een woord marna, dat "maagd" betekent, en daar bovendien 
Solinus 1) de naam Britomartis met dulcis virgo weergeeft, aan
vaardt men (zo ook Tümpel) de vertaling "zoete maagd". Dit gaf 

1) 11,8. 
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Cook 1) aanleiding - opnieuw op grond van verdergaande en zeer 
gewaagde etymologieën - brito dan maar op te vatten als "bij" 
en Britomartis als "bee-maiden" 2). Dit is zuivere fantasie; niets 
wijst erop, dat "zoet" hier niet figuurlijk te verstaan zou zijn, te 
meer daar een andere lexikograaf 3) geeft: BelTÓf-la(rnç' f3ehov 
TovT:Éanv àya{}óv, "briton betekent 'goed' ". Kortom, Britomartis is 
blijkbaar een vóór-grieks woord 4) en als bij-godin kan haar draagster 
niet gelden. Wanneer niettemin Diktynna en Britomartis op den 
duur met de Efesische Artemis zijn geïdentificeerd, liggen de aan
rakingspunten elders 5). Niet anders valt te oordelen over het feit, 
dat een tetradrachme van Gortyn uit de 10 eeuw v.Chr. de figuur 
van de veelborstige Artemis vertoont 6). 

Belangrijker zijn in ons verband aanwijzingen, dat er oude be
trekkingen moeten bestaan hebben tussen Kreta en het oude 
Delphi. Wij komen daarop nog terug, maar stippen hier aan de 
traditie aangaande de oudste tempelbouw te Delphi. Daarover 
lezen we bij Pausanias 7), dat de eerste tempel tentvormig was en 
van laurierhout gemaakt, de tweede door bijen was vervaardigd 
uit bijenwas en veren, die dan na verloop van tijd vervangen werd 
eerst door een bronzen, daarna door een stenen gebouw. De eerste 
tempel behoeft ons niet bezig te houden: de laurier (bácpv1'J) was bij 
uitstek aan Apollo gewijd, en het bericht maakt de indruk, louter 
aan latere fantasie te zijn ontsproten. De gedachte is wel geopperd 8), 
dat het in oorsprong zou teruggaan op de mantisch-ecstatische 
boom cultus van een praehelleense godheid, aan Gaia verwant, te 
vergelijken met het eiken-orakel van Dodona, maar daarvoor ont
breekt verder elke aanwijzing, en het feit, dat volgens de traditie 9) 
Gaia, de oorspronkelijk te Delphi vereerde godin, een nymf Daphnis 
had aangesteld als profetes bij haar orakel, versterkt de indruk, 
dat de latere Apollo-cultus in het grijs verleden is getransponeerd. 
De tweede tempel daarentegen moet onze aandacht trekken: hoe 

1) JHS 8 (1895) 15. 
2) Zo ook Elderkin, l.c. 203. 
3) Etym. M.s.v. 
4) Schachermeyr, a.w. 123. 
5) Nilsson, a.w. 29. 
8) Svoronos, Numismatique de la Orète ancienne (1890) pI. 16, nos. 

29-30. - Overigens vertonen de munten van vele steden op Kreta de bij 
(o.a. Elyrus, Hyrtacina, Praisos; zie Cook, l.C.I). Een chthonische inslag 
is zelden opvallend, al ontbreken de sporen op Kreta niet; zo vond Evans 
in Knossos, gelijk gezegd, verschillende voorstellingen van een honingraat, 
waaromheen zich een slang kronkelt. 

7) Paus. 10,5,9-13. 
8) Het laatst Fauth, l.c. 541. - Wel laat de hom. Apollo-hymne (vs. 

396) Apollo uit een laurier zijn orakels geven. 
9) Paus. 10,5,5. 

310 



INSpmATIE DOOR BIJEN IN DE DROOM 51 

is men op de gedachte gekomen van een zo wonderlijk bouwwerk, 
door bijen uit was en veren vervaardigd ~ Maar met de bijen komen 
we tot de kern van ons betoog. 

Bijencultus te Delphi 

Tot de oudste gestalten met betrekking tot het orakel van Delphi 
behoren blijkbaar de "Thriai". Onze voornaamste bron daarvoor 
is de Homerische Hermes-hymne, waar evenwel de naam eerst bij 
conjectuur door sommigen is ingebracht. Daarom gaan wij uit van 
de volgende testimonia: Zenobius, provo cent. 5,75 (= Philochorus 
frgm 196): C/>tÀÓXO(!ÓÇ ~Gtv, on vVl-upat xa'l'eixov 'l'àv IIaevaaaàv 
'l'(!oqJOi ' AnóÀÀwvoç 'l'(!eïç, xaÀovf-levat e(!LUl, àrp' div al f-lavuxai 
'lpijrpot {}(!LUi xaÀoVv'l'Ut; Callim. Ap. 45: xelvov (d.i. ' AnóÀÀwvoç) ~è 
{}(!LUi xai f-lávneç, met schol. : f-lavnxai 'lpijrpol elatv at {}(!LUl, Uye'l'Ut ~è 
aV'l'àç ev(!ija{}at vnà 'l'(!twv vVf-lrpwv' ~tà 'l'OV'l'O xai {}(!wi wvof-láaffrJaav, 
OtOVel 'l'(!tal. Deze twee plaatsen geven aanleiding tot vier opmer
kingen: 10

• in beide wordt nauw verband gelegd tussen de Thrieën en 
Apollo; 20

• volgens de Callimachus-scholiast intussen waren de 
Thrieën voedsters van de god; daarin ligt opgesloten, dat zij vóór 
hem bestonden; 30

• ook zou het orakel van Delphi met steentjes, 
blijkbaar als loten, gewerkt hebben, en die steentjes werden even
eens thrieën genoemd; 40

• er zouden drie Thrieën geweest zijn, 
en haar naam zou met dat getal verband houden. Wij houden ons 
allereerst bezig met punt 1 en 2, en betrekken nu de Hermes-hymne 
in onze beschouwing. Daar heet het vs. 552-563: 

Moi(!at yá{! nveç elai xaalyv1J'l'Ut yeyaviat, 
nae{}évot wxelnatv àyaÀÀÓf-levat n'l'e(!vyeaGt, 
'l'(!eiç xa'l'à ~è x(!a'l'àç nenaÀaYf-livat aÀrpt'l'U Àevxà 

555 olxla vate'l'áovatv vnà n'l'vxi IIaev1Jaoio, 
f-lavul1Jç ànávev{}e ~tMa"aÀot, f}v Èni {lovai 
naiç l'l" Èwv f-leU'l'1Jaa' na'l'~(! ~' Èf-làç ov" àUytCev. 
Èvuv{}ev Cri] lnet'l'U nO'l'wf-levat aÀÀou aÀÀn 

I {l' " ft X1J(!W oa"OV'l'at xat Te x(!atvovatv t:"aaTa. 
560 ar~' ou f-lèv {}Vlwatv È~1J&iat f-liÀt XÀW(!ÓV, 

n(!orp(!oviwç è{}iÀovGtv àÀ1J{}e{1Jv àyo(!evetv' 
fJv ~' ànovoarpta{}wGt {}ewv ij~eiav È~w~~v, 
'Pev~ov'l'Ut ~~ lnuTa ~l aÀÀ~Àwv ~oviovaat. 

Apollo spreekt hier tot Hermes 1). In het eerste vers volgde ik 
de gebruikelijke lezing van de handschriften, maar de naam Moi(!at 

1) De gegeven tekst is die van Radermacher, Der homeri8che Herme8-
hymnus, SB Wien, philos.-hist. Klasse 213 (1933) 5 v.v. 
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is zeer twijfelachtig, al acht Radermacher die, in tegenstelling 
met Wilamowitz 1), niet onmogelijk. Voor Mot(!at heeft de 
Mosquensis Eeflvat; Wilamowitz noemt deze lezing " farblos", en 
wil met Hermann e(!wt lezen. Ik twijfel niet, dat de Thrieën hier 
bedoeld zijn, maar zou aan de lezing Eeflvat willen vasthouden 2). 
Het is waar dat Semnai gewoonlijk een aanduiding is voor de Eri
nyen, maar ook andere godinnen krijgen dat epitheton (zie Liddell en 
Scott s.v.), onder wie ook de Moira 3). Bovendien is niet in te zien, 
hoe de lezing e(!wt in de hss. zo verschillend verbasterd kon 
worden; eer valt te denken aan een glosse Mot(!al ter verklaring 
van Eeflvat. De eigenlijke naam is dus niet genoemd; uitgesloten 
lijkt niet, dat de dichter, evenals de scholiast op Callimachus, de 
naam Thriai als "drie" interpreteerde, en daarom vs. 554 met zo 
opvallende nadruk T(!eïÇ vooropstelde. 

Apollo zegt dan: "Zekere ontzagwekkende zusters bestaan er, 
jonkvrouwen, pronkend met snelle vleugels, drie. Van het hoofd 
neerwaarts bestrooid met wit meel huizen zij diep in een kloof 
van de Parnassus, leermeesteressen, op grote afstand, in de kunst 
der voorspelling, waarop ik mij toelegde toen ik nog als knaap 
bij de koeien was; mijn vader echter had er geen belangstelling 
voor. Vandaar dan, begrijp je, vliegen zij nu eens hierheen, dan 
weer daarheen, doen zich tegoed aan honingraten en kwijten zich 
geheel van hun taak. Wanneer zij dan na het eten van de goudgele 
honing in vervoering geraken, plegen zij gewillig de waarheid te 
verkondigen; maar wanneer de zoete spijs der goden haar ontzegd 
blijft, dan zwermen zij onrustig dooreen en slaan de plank mis." 

Men heeft getracht, deze witbestoven nymfen met sneeuw in 
verband te brengen (zie beneden); von Wilamowitz 4) acht dat 
geheel uitgesloten. Daarentegen heeft J ane Harrison ongetwijfeld 
gelijk, wanneer zij aan bijen denkt, die voorspellingen geven 5). 
Het witte meel is het stuifmeel; dat het hoofd van de nymfen 
daarmee bedekt is zal voortkomen uit het oude misverstand, dat 
de bijen het stuifmeel met een soort snavel uit de bloemen halen, 
terwijl ze dat met de voorpoten doen 6). Zulk een personificatie 
van bijen - waarop ook de vleugels wijzen en de rol, die de honing 
speelt - is in de folklore niet ongewoon; Radermacher her-

1) Glaube der Hellenen 1,380. 
2) Zo ook A. Weiher, Homerische Hymnen, griech. u. dtsch, Tusculum, 

1951. 
3) Althans wanneer IG 2,3,1378 de lezing [aep]vTJ Moïea juist is. 
4) a.w. 381. 
S) Proleg. 442; vgl. W eniger, Rosch. Lex. 5,870. Ten onrechte m.i. 

legt Harrison verband met {}e1appoç. 
6) O. KeIler, Antike Tierwelt 2,426. Dit misverstand vinden we nog 

bij Plinius, N.H. 11,21, die overigens wel weet, dat de bij het pollen met 
de borstelige achterpoten vervoert. 
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innert eraan, dat nu nog in Normandië de bijen worden aan
gesproken met "mes petites belles". Maar bovendien wijst, als ik 
mij niet vergis, de etymologie van Thriai - of liever Dhriai 1) -
in dezelfde richting. Volgens de etymologische lexica is die ety
mologie onverklaard. Maar ik zie geen bezwaar, aan te nemen, 
dat dhri-ia op dezelfde wijze ontstaan is als het woord voor "vlieg": 
mu-ia, dat algemeen beschouwd wordt als de verbinding van een 
onomatopeïsche klank mu met het suffix -ia. Immers dhr- is de 
klank, waarmede men elk verward geruis, speciaal ook het zoemen 
van bijen, in het Indoeuropees placht aan te duiden 2), blijkens 
o. indo dhránati en gr. dhréomai "rumoer maken, zoemen"; dhróos 
"rumoer"; dhrönax "hommel"; dhrülos, dhorubos "rumoer"; goth. 
drunjus "rumoer"; a.s. dora, ned. dar, dts. drohne, gr. {)(!wva~ 

"hommel"; verder verba als eng. drone, lat. drensare, ned. dreunen ea 
drenzen, vgl. gr. dhrènos "klaagzang", enz. Tenslotte vermeldt Hesy
chius darda "bij", dat wel Thracisch zijn zal 3). Hoe het komt, dat 
dan het woord dhria voor "bij" in onbruik geraakte en plaats moest 
maken voor melissa "honingbij", is onzeker, maar een gissing is 
te wagen. Immers volgens Philochorus en de Callimachus-scholiast 
werden met dezelfde naam ook bestempeld "mantische steentjes", 
blijkbaar als loten (lat. sortes) gebruikt om de toekomst te voor
spellen; de naam van het orakel bleef dus gehandhaafd, ook nadat 
het van karakter veranderd was. In historische tijd gebeurde dat 

1) Callimachus, Apoll. 45, scandeert 0eiá. 
2) Vgl. Pokorny, Indogerm. Etym. WBo 255: "dher-, dheren-, dhren

Schallwurzel, murren, brummen, dröhnen." De eveneens stellig onomato
peïsche wortel sm- van dtsch. summen, ndl. zoemen komt, voorzover valt 
na te gaan, in geen klassieke taal voor. Wel heeft Pisani, Studi !tal. 
12,304 V.V. getracht, daarmede in verband te brengen gr. alJijvoç "bijen
korf, bijenzwerm", en zelfs 'eaa*, "bijenkoning(in)", dat ontstaan zou 
zijn uit ens-säm "het binnen zoemende", benevens lat. examen "zwerm", 
uit eks-säm "het naar buiten zoemende", maar dat is weinig waarschijnlijk, 
zie Kretschmer, GlottIlo 16 (1928) 194; Leumaan, Glotta 27 (1939) 73. 

3) De naam Dardanoi van een Illyrische stam in Moesia superior en van 
een Trojaanse stam, stellig onderling verwant (zie p. 47), pleegt men in ver
band te brengen met alb. darde "peer", dardan "boer" (eigl. "perenkweker"). 
Veel waarschijnlijker komt mij voor, dat de naam is afgeleid van darda 
"bij", dus "bijen(volk), bijenvereerders" . 

Volgens Hesychius was een oude naam voor de Boeotiërs Blissioi 
(> Melissioi): eveneens "bijenvereerders" (vgl. f3),{n:w, "honing uitsnijden"). 
Vgl. de naam Lläxol, "Daciërs", eigl. "jonge wolven" (Brandenstein, 
RE 6 A, 409); in Italië Picentes "jonge spechten" (Altheim, Italien und 
Rom, P, 46; Walde-Hofmann s.v.); ltali "jonge stieren" (Altheim, 
ibid.; Walde-Hofmann s.v.); Hirpini "wolven" (W.-H. s.v. hircus). 
Overigens vraag ik mij - met bescheidenheid - af, of alb. dardan niet 
een herinnering kan zijn aan de oude volksnaam, voor de boerenstand 
in zwang gebleven; de aanduiding "perenkweker" voor "boer" is zeer 
opvallend. Bovendien kennen wij de thracische plaatsnaam Dardápara (RE 
6 A, 412,27), waarin -para volgens Brandenstein (t.a.p.) evenals gr. n6eoç 
"gehört zur Sippe "Furt" "; een "bijenvoorde" laat zich beter denken 
dan een "perenvoorde" . 
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niet meer, en had men ook geen voorstelling hoe dat vroeger in 
zijn werk ging. 

Volgens Suidas 1) lagen de steentjes in een schaal op de Delphische 
drievoet, en sprongen op, wanneer een orakel gevraagd werd, maar 
Zenobius 2) citeert een uitspraak van de Pythia: :noHol {}ew{3óAOt, 
:naveOt èJi Te flávueç avèJeeç, " dhrieën werpen er velen, maar schaars 
zijn de ware profeten." Het daarvan afgeleide {}etiia{}at ("het 
orakel raadplegen") en subst. {}e{aatç vindt men alleen bij lexico
logen; het is jammer, dat we hun bronnen niet kennen. Vermoe
delijk stelt men zich de ontwikkeling het best zo voor, dat oudtijds 
het bijen-orakel, dat ons langer zal bezighouden, en het loten
orakel (gelijk men weet, algemeen Indoeuropees) gelijktijdig be
stonden, en dat {}etiia{}at een term was, van het eerste op het tweede 
overgebracht, wat weer ten gevolge had, dat ook de steentjes 
(1pijrpOt) de naam {}eLU{ kregen. Hiervoor pleit ook de aantekening 
van Suidas 3): ).éyovat yàe {}e{aatç T~V TWV :nOtr;TWV flav{av, "dhri
asis" nl. noemt men de "dichterlijke vervoering". Semantisch is 
deze betekenis uit het bijen-orakel, gelijk blijken zal, onmiddellijk 
verklaarbaar, uit het loten-orakel niet of nauwelijks. Datzelfde 
geldt van Hesychius' glosse {}etáCew' Èv{}ovatiiv, Èv{}ovatáCElv, "in 
geestvervoering zijn"; dit werkwoord kent hij nog uit Sophocles 
(fr. 415) en Euripides (fr. 481) 4). 

Dhriai zijn dus allereerst "bees endowed with prophetic powers" 5). 
Aanvankelijk heb ik de verleiding niet weerstaan, hier met Bau
meister 6) verband te zoeken met een oude orakelspreuk 7) , waar 
Apollo zegt door de mond der Pythia, als men zich te Delphi 
ernstige zorgen maakt over een dreigende aanval van Brennus met 
zijn Galatische troepen (280 v.C.): Èflol fleArJGEl TaVTa "al Aev"aïç 

1) s.v. IIvf}W. 
2) 5,75. 
3) s.v. {}(!lufJf3oç. 
4) H esychius noemt ook als synoniem tpvÄÄoÄoyeiv; daannede legt ook 

hij, evenals sommige moderne onderzoekers, o.a. Wilamowitz , l.c. 381; 
Weniger, Rosch. Lex. 5,868, onjuist verband met {}(!iov, "vijgeblad". 
Vgl. nog Soph. fr. 489 ÈV{}(!lU~TOÇ "geïnspireerd". - Voor de historiciteit 
van de loten pleit ook de bekende uitdrukking 1] IIv{}lu àveiÄev, "de Pythia 
antwoordde, gaf een orakel", maar letlerlijk "zij nam op" (vgl. tollere 80rtes 
bij Tib. 1,3,11; Tac. Germ. 10). Dit bewijst intussen niet, dat het gebruik 
in historische tijd nog bestond; de tenn kan zich ook bij verandering van 
divinatorische methode gehandhaafd hebben. Weniger, Sokrates, 5 (1917) 
307 meent, dat "in Delphi Orakelgebung durch Lose gelegentlich auch 
später noch vorkam," en grondt dit op wat Plutarchus (de fraterno amore, 21) 
vertelt over de Thessaliër Aleuas, stamvader der Aleuaden, en zijn ver
kiezing tot "tagos" van Thessalië. Maar Aleuas is een mythische figuur, 
en het verhaal over de raadpleging van het Delphisch orakel weerspiegelt 
waarschijnlijk een oudere traditie. 

5) Cook, a.w. 7. 
6) ed. Hom. Hymn. 246. 
7) Paroemiogr. Graeci, 1,403; Diod. 22,9; schol. Ar. Nub. 144. 
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"óeatç, "laat dat maar aan mij over en aan de witte (jonge) 
vrouwen". Wel leek het mij een bezwaar, dat dan de Dhrieën als 
veelvermogende wezens naast Apollo zouden staan. Aan dat bezwaar 
wordt tegemoetgekomen door een verklaring uit de Oudheid, 
waarschijnlijk afkomstig van Timaeus, ons overgeleverd door 
Justinus 1), dat bedoeld zouden zijn de godinnen Artemis en Athene, 
die in de nabijheid tempels hadden, waartegen Crusi us 2) terecht 
aanvoert : "aber weshalb diese Göttinnen so genannt würden, hat 
jener alte Historiker ebensowenig nachzuweisen vermocht, wie die 
modernen Mythologen". Een andere antieke interpretatie luidt 
waarschijnlijker. Wij kennen ze uit Cicero 3), die schreef: 'ferunt 
ex oraclo ecfatam esse Pythiam: Ego providebo rem istam et albae 
virgines. Ex quo factum ut viderentur virgines ferre arma contra 
et nive Gallorum obrueretur exercitus'. De vermelding van de 
sneeuw in dit verband moet wel betrekking hebben op wat andere 
bronnen 4) meedelen, nl. dat Brennus en de zijnen door barre 
winterkoude en hevige sneeuwstormen werden tegengehouden. 
Inderdaad moet men wel met Crusius 5) concluderen, dat het hier 
om sneeuwnymfen gaat, of, zoals hij ze noemt "dämonische 
Schneespenderinnen". Von Wilamowitz verklaarde, zulke wezens 
niet te kennen, maar Crusius heeft er minder moeite mee, en 
schrijft, op grond van het feit, dat herhaaldelijk in hetzelfde 
verband Hyperboreïsche namen genoemd worden: "Hiernach 
(d.w.z. volgens het genoemde Cicero-citaat) waren die À-ev"at "óeat 
des (wohl post eventum redigierten) Spruches dämonische Schnee
spenderinnen. Kombiniert man mit dieser Thatsache das Auftreten 
der Hyperboreerheroen Hyperochos und Laodokos (bij Paus. t.a.p.) 
und die frühe Lokalisierung der Hyperboreer im hohen Norden 
sowie ihre Ableitung von der XtÓVTj und Boreas, so wird man sich 
genau dazu verstehen, in den Schnee spendenden 'weissen Jung
frauen', Kóeat 'Ynee{3óeeLOt ... zu erkennen." Men zal dit m.i. 
des te gereder doen, wanneer men in deze witte jonkvrouwen de 
',witte wieven" heeft herkend, die in de folklore zowel van Duits
land als van Oost -Nederland zulk een belangrijke rol spelen 6). Om 
dit aannemelijk te maken, lijkt het mij voldoende, drie citaten 
uit Wuttke aan te voeren, die men in onderling verband dient te 
overwegen. Zo lees ik 7) : "Wenn es schneit, schüttelt Frau Holle 
(d.i. Holda, de vriendelijke, vruchtbaarheid gevende Germaanse 

1) Just. 24,8,5 v.v.; vgl. Diod. 22,10,5 en Pease op Cic. Div. 1,81. 
2) Roseh. Lex. 1,2,2810,29. 
3) Div. 1,81. 
4) Paus. 10,23,4, vg. CruBiuB t.a.p. 2809 v. 
5) T.a.p. 2810,38. 
6) Zie excurBUS VI. 
7) A.w. 25. 
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godin, in Zuid-Duitsland bekend als Perchta) ihre Bettfedern aus" 
en even later 1): "Insofern Frigg oder Holda Himmelskönigin ist, 
gingen viele Seiten ihrer Mythe auf Maria über; auch die se waltet 
in Donner und Blitz und wirft mit goldnen Kugeln ... Der Regen
bogen ist der Saum ihres Gewandes; der Schnee das "lngefieder ihres 
Bettes (Bayern), daher "Mariaschnee". En tenslotte 2): "Die meisten 
Erinnerungen an Frigg oder Holda sind in den durch ganz Deutsch
land gehenden Sagen von der Weissen Frau, welche oft Bertha 
heisst, (auch in Böhmen), und teils auf sie als Wolkengöttin, teils 
als Göttin des heitern Sonnenscheins sich bezieht, in ersterer Be
ziehung oft in der M ehrzahl, als drei weisse Frauen". 

Onze conclusie moet dus zijn, dat de virgines albae, van wie niet 
blijkt, dat zij de gave der voorspelling hadden, noch dat zij in 
haar uiterlijk aan bijen herinnerden, niet met de Dhriai kunnen 
geïdentificeerd worden. Zulk een identificatie zou een contaminatie 
betekenen tussen een noordgriekse en een oorspronkelijk germaanse 
idee. 

De tempel van was en veren 

De vraag, hoe wij ons de inspiratie door de Delphische bijen 
en door bijen in het algemeen - hebben voor te stellen, zal ons 
uitvoerig moeten bezighouden. Maar het lijkt gewenst, eerst aan
dacht te wijden aan die andere functie van bijen te Delphi, waarvan 
boven (p. 50) sprake was: de bouw van een tempel uit was en veren. 
Een variatie op het verhaal van Pausanias levert Plutarchus 3) als 
hij vertelt, dat het eerste orakel in hexametervorm te Delphi 
luidde: aVflrpieEre nreeà olwvol, "'fJeÓV re fliÀtaaat, "brengt hier nu, 
vogels, veren bijeen, brengt was ook, gij bijen"; hier zijn dus naast 
de bijen ook de vogels actief. Een wonderlijk sprookje! Terecht 
heeft men aan een -oóÀoç-vormig tempeltje gedacht, dus als een 
grotere "bee-hive-tomb", en heeft ook wel gezien, dat hier aan 
metselbijen (chalicodoma muraria) gedacht moet worden, waarvan 
bekend is dat zij zandkorrels of kleine steentjes aandragen voor 
de bouw van hun nest, b.v. tegen een rots 4). Tot welk misverstand 
dit in de Oudheid geleid heeft, blijkt o.a. uit Vergilius, Georg. 
4,194 5). De veren daarentegen stellen ons voor een probleem, zoals 

1) Ibid. 27 v. 
2) Ibid. 29 v. 
3) Pyth. OT. 17,402 E. 
4) Vgl. Arist. H.A. 5,24,555c• 
5) (Vert. Ida Gerhardt): "zij ... wagen slechts korte vluchten en nemen 

dikwijls steentjes / - zooals een wankel bootje op de golfslag ballast - / aan 
boord voor 't evenwicht in de ijle wolkenvelden." Vgl. Ps. Ar. 9,40,626b ; 

Plin. N.H. 11,24. Datzelfde doen vogels volgens Plin. N.H. 10,69. 
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ze reeds de onderzoekers der Oudheid naar een oplossing deden 
zoeken. Van twee verklaringen die Pausanias 1) geeft is de ene, er 
zou niet te denken zijn aan veren maar aan varens (ndeetç) kortweg 
absurd; de andere, die nog in onze tijd tot menige bespiegeling 
heeft geleid, komt daarop neer, dat een zekere Pteras, een Delphiër, 
maar ook verbonden met Kreta als eponymus van de stad Aptera, 
de tempel zou gebouwd hebben. Radke 2) heeft juist gezien, dat 
daarmee de veren als bouwmateriaal niet verklaard zijn, en neemt 
daarom aan, dat de aanduiding VeWÇ ndetvoç, die driemaal voor
komt 3), werd misverstaan en uitgangspunt van deze verklaring 
was, een hypothese, die m.i. door twee van de drie plaatsen weerlegd 
wordt 4). Belangrijk daarentegen is de goed gestaafde theorie, dat 
Pteras een naam voor Apollo zelf is, die als gevleugeld gedacht werd 
en in nauwe betrekking stond tot het Kretische Aptera; voor de 
gegevens verwijs ik naar Radke 5). Alleen - ook dat geeft geen 
voldoende verklaring voor de tempelbouw uit was en veren, tenzij 
men met Welcker 6) en Hoefer aan zwaneveren denkt op grond 
van een onderstelde epifanie van de god te Delphi in zwaansgestalte, 
wat Radke terecht onaannemelijk acht. Een andere mogelijkheid 
komt mij overwegenswaard voor. In verband met de sterke noor
delijke invloed op Delphi, die herhaaldelijk opvalt, en ook na 
hetgeen wij konden opmerken over de betekenis der ÄeV"at "óeat -
die in het orakel een merkwaardige combinatie vormen, samen 
met Apollo, van griekse en germaanse mythologie - ligt het in 
elk geval voor de hand, bij de m:eeá aan sneeuw te denken: het 
heette, dat de tweede tempel door bijen gebouwd was uit was en 
sneeuw. Maar daarvan heeft de Griek weinig begrepen; hij heeft 
stellig aan veren gedacht. Herodotus 7) b.v., die het orakel ook ter 
sprake brengt, laat naast Apollo de witte vrouwen eenvoudig weg. 
De hier volgende poging tot interpretatie gaat dan ook uit van 
de gedachte, dat er veel gespeculeerd moet zijn over de vraag, hoe 
men zich veren te denken had als bouwmateriaal voor een tempel. 
Hoe nauw het verband geacht werd tussen de Delphische tempel 
en het hoge Noorden, blijkt wel daaruit, dat hij uiteindelijk naar 
het land der Hyperboreërs zou zijn overgebracht. 

1) 10,5,9. 
2) RE 23,1486. 
3) Arist. fr, 3 p. 25; Ps. Eratosth. catast. 29; Stob. 21,26 vol. I p. 359,4. 
4) :IlTÉetVOç, van een tempel gezegd, betekent o.a. "met :IlTteá", d.i. 

met een zuilenhal. Maar afgezien daarvan, dat in een zo vroeg stadium een 
tholos met zuilenhal onaannemelijk is, kan daarvan noch bij Ps. Eratos
thenes, noch bij Stobaeus sprake zijn. Over eerstgenoemd citaat beneden; 
als Stobaeus spreekt over de tempelbouw perà TVV :IlTÉetVÓV (nÉTetVÓV codd., 
emend. Jacobs) Tt "al XaÀXoVv, geeft :IlTÉetVOV duidelijk het materiaal aan. 

5) Vgl. Hoefer, Rosch. Lex. 3,3260. 
6) Griech. Götterlehre 2,360. 
7) Hdt. 8,36. 
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"It is disputed", schrijft Nilsson 1), "whether the masters of 
the Mycenaean fortresses of the mainland were colonists from 
Creta or, as I consider certain, Greeks who had adopted the Minoan 
culture". Maar wat Delphi betreft heeft Momolina Marconi 
betoogd, dat het regelrecht Kretische invloed moet hebben onder
gaan. Het voornaamste argument levert de Apollo-hymne 2), waar 
het heet, dat een groep ondernemende Kretensers uit het Minoïsche 
Knossos scheep ging om de cultus van Apollo naar Delphi over te 
brengen. Daarbij komt de mededeling van Plutarchus 3), dat een 
herder, Koretas genaamd, het eerst het orakel in Delphi ontdekte; 
men beschouwt hem wel terecht als een der Kureten, en brengt 
dit weer in verband met de legende bij Pausanias 4), dat enige 
herders - ook Koretas zou een geitenhoeder geweest zijn - het 
orakel hadden ontdekt. Duidelijk wordt de Kretensische invloed 
geacht betrekking te hebben op de overgang van de Gaia-cultus 
naar de Apollo-cultus, en in dat licht moet m.i. ook de sage van 
de tweede tempelbouw gezien worden. Weliswaar zijn wij niet meer 
in staat vast te stellen, in hoeverre in deze berichten een historische 
kern besloten ligt, al is het niet gemakkelijk die volstrekt te 
loochenen. Maar ook indien het alles op fantasie berusten zou 
bct ekent dat alleen , dat mogelijk dezelfde fantasie in hetzelfde 
verband de volgende gedachten ontwikkeld heeft. 

Gelijk al werd opgemerkt (p. 56), moet bij de bouw van de 
tweede tempel aan metselbijen gedacht zijn. Hoewel ik geen aan
wijzing vind, dat die niet in verschillende streken van Griekenland 
voorkwamen, schijnt men ze toch speciaal op Kreta gelokaliseerd 
te hebben; althans wanneer Plutarchus 5) spreekt over bijen die, 
als ze bij hevige wind om een kaap moeten vliegen, éf!fla.lCovalv éav.àç 
fllXf!oïç J..dltbtOlÇ, " zich met kleine steentjes in evenwicht houden", 
noemt hij ze Kf!'YJilxai flÉÀlaaal. Dit versterkt mij in het vermoeden, 
dat Cook 6) gelijk had toen hij de tweede tempel te Delphi noemde 
"a prehistoric structure, dedicated to a joint worship of bees and 
birds", en eveneens Elderkin 7) toen hij vermoedde, dat " perhaps 
the 'bees' th at built the second temple of Apollo at Delphi were 
Cretan" . 

W eicker 8) schrijft van de bijen, dat zij "vereint mit den Seelen
vägeln den mythischen Apollotempel in Delphi bauen." Die ziele-

1) Hist. of Greek rel. 22. 
2) Vs. 338 v.v. 
3) Def. ome. 42.46. 
4) 10,5,7. 
S) De sollertia animo 10. 
6) l.c. 5. 
7) l.c. 204. 
8) Seelenvogel 29. 
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vogels zijn de Sirenen. Het woord aet(!~V nu duidt ook een bijen
soort aan, en wel, naar de mening van Armbruster 1), een soort 
metselbij, waarvan het mannetje roodbruin, het wijfje groter en 
donker van kleur is, volgens Ps. Aristoteles 2); Aristoteles zelf 
noemt de naam niet, maar zegt wel, dat metselbijen aan een steen 
of rots uit aarde, die zij met speeksel vastkleven, een vooruit
springend bouwwerk maken, heel dicht en stevig, dat men met 
een speer nauwelijks doorboren kan 3). Er is aanleiding, in ons 
verband over de Sirenen uitvoeriger te zijn (zie Excursus II); hier 
volstaan wij met te onderstellen dat Kretensers, toen zij in Delphi 
enerzijds opmerkten, welke rol bijen in de cultus speelden, ander
zijds een tempeltje aantroffen in de vorm van een bijenkorf, dat 
door metselbijen, au(!ijVeç, heette gebouwd te zijn, misschien ook 
- daarover dus later - een merkwaardige overeenkomst ontdekten 
tussen de functie van de Delphische orakelbijen en die van hun 
eigen zielevogels 4), een synthese tot stand brachten door aan de 
bijenwas veren toe te voegen bij de samenstelling van het bouw
materiaal, doordat ook zij de 7t'T:e(!á (oorspr. "sneeuwvlokken") als 
"veren" met vogels in verband brachten. 

Poëtische inspiratie door bijen 

Wat nu de poëtische inspiratie betreft, behoeft men maar het 
tweede hoofdstuk van Wil hel m Kro 11' s Studien zum Verständnis 
der römischen Literatur, getiteld "Das dichterische SchafJen" te raad
plegen om te constateren, dat Griekse denkers geen essentieel 
verschil zagen tussen dichterlijke en profetische bezieling. Frag
menten van Democritus vormen daarvoor ons oudste materiaal; 

1) Arch. f. Bienenk. 1 (1919) 210 n. (zie p. 81). 
2) 9,40,623b ; vgl. Aelian. n,a. 4,5; 5,13.42; Pluto quaest. conv. 9,14,6. 

Aelianus, 5.13. tracht verband te leggen tussen bijen en Sirenen door te 
wijzen op de lokkende zang der Sirenen en de lokkende tonen der bijen
koningin die de zwerm oproept. 

3) h.a. 5,24,555c• 
4) Voor de zielevogel op Kreta zie Weicker, Rosch. Lex. 4,619 V.V. 

- Merkwaardigerwijze brengt een - zij het ook late - overlevering de 
Sirenen (vgl. p. 57, 83) met de stad Aptera in verband: daar zouden ze 
zich, na hun nederlaag in een zangwedstrijd met de Muzen, van een rots in 
zee gestort hebben (Steph. Byz. s.v. wAnn:eu). Gruppe, Griech. Mythol. 
1,345,3, meende daarom, dat uit Aptera de Sirenen naar Aetolië gekomen 
waren; Weicker, Seelenvogel 76 v., verwerpt dit denkbeeld en acht de 
lokalisering aetiologisch: het heet nl., dat de Sirenen voor hun sprong in 
zee eerst de vleugels hadden afgelegd. Dat is natuurlijk niet beslissend. 
Het lijkt minstens zo waarschijnlijk, dat niet Aptera als toneel werd gekozen, 
omdat de vleugels werden afgelegd, maar dat deze laatste, nogal opvallende 
trek aan het sprookje werd toegevoegd omdat de sprong in zee nu eenmaal 
bij Aptera plaatsvond. In elk geval blijft de coïncidentie merkwaardig. 
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één daarvan 1) luidt in DieIs' vertaling: "Was immer ein Dichter 
vom Gotte und dem heiligen Geiste getrieben schreibt, das ist 
gewiss schön", en het voorgaande: " Kein Dichter sei ohne einen 
gewissen Wahnsinn zu denken". Dezelfde gedachte spreekt Plato 
meermalen uit 2) in verschillende van zijn geschriften; de dialoog 
Ion, waarvan de echtheid door velen betwijfeld is, handelt daarover 
uitvoeriger en betoogt dat de vervoering van de dichter en die 
van de mantis verwante verschijnselen zijn. 

Wanneer wij nu vaststellen, dat ook in de poëtische inspiratie 
bijen dikwijls een belangrijke rol heten te spelen, is het goed, 
nogmaals op te merken, dat misverstand hier niet uitgesloten is. 
Immers dan vertegenwoordigen die bijen gewoonlijk geen doden
zielen, maar brengen zij honing. Immers ook van deze voorstelling 
ligt de oorsprong duidelijk, gelijk Hilda Ransome 3) terecht 
heeft betoogd, "in the undated period before the Indo-European 
stem divided, when the only intoxicating drink was mead, the 
sanscrit madhu, the greek methu, the avestan madu, the lituanian 
medus etc. (vgl. ndl. mede,. gr. methuein "dronken zijn"). Dat 
vermogen om de mens in extase te brengen blijkt niet de enige 
eigenschap van de honing te zijn. Zo dacht men er ook in het oude 
India over: in de Atharva Veda vindt men de bede ,,0 Asvins, 
lords of Brightness, anoint me with the honey of the bee, that I 
may speak forceful speech among men" 4). Hier gaat het niet zozeer 
om dichterlijke bezieling, als om kracht van uitdrukking, om wel
sprekendheid. Dit verklaart, dat, gelijk we zien zullen, niet alleen 
dichters, wier "zoetheid" (suavitas) dikwijls geprezen wordt, maar 
ook redenaars, wijsgeren, zelfs een christelijk bisschop, door bijen 
geïnspireerd heten. Porphyrius 5) had dan ook gelijk, toen hij schreef: 
xÉxenVTaL CJ~ 'l'fp flÉA.LTL Ot {}eOA.ÓYOL neàç noA.A.à xai CJLá'Po(!a aVfl{30A.a, 
CJLà -rà èx noA.A.Wv av-rà aovea-rávaL CJvváfléWV, "de honing hebben de 
mythologen dan ook gebruikt om veel uiteenlopende dingen te 
symboliseren, vanwege het feit, dat hij uit veel krachtige elementen 
is samengesteld" 6). 

Wij kennen uit de litteratuur een lange reeks van dichters en 
intellectuelen, die Of zelf bijen genoemd worden (b.v. Sophocles 
en Xenophon) Of met bijen vergeleken worden (b.v. Homerus, 
Erinna, Sappho en Horatius) Of in hun jeugd door bijen gevoed 
heten (zoals Homerus, Hesiodus, Pindarus, Sophocles, Menander, 
Dio Chrysostomus, Vergilius, Lucanus, Ambrosius, - zie afb. 6 

I) B 18 Diels. 
2) Zie W. Kroll t.a.p. 25,3. 
3) a.w. 2,119. 
4) Citaat van Ransome, a.w. 1,46. 
5) Antr. nymph. 15. 
e) Vgl. Hesiod. Theog. 81-84. 
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Johannes de Doper). De plaatsen, waar dit geschiedt, zijn reeds zo 
dikwijls bijeengebracht 1), dat wij ons van die plicht ontslagen 
kunnen achten. Wel is er aanleiding voor enkele opmerkingen. 
Indachtig aan de geciteerde woorden van Porphyrius doen wij goed, 
de gelijkstelling van dichters met bijen niet altijd aan de werking 
van honing toe te schrijven. Wanneer b.v. volgens Plinius 2) een 
nachtegaal in ore Stesichori cecinit infantis, "op de lippen van 
Stesichorus als klein kind gezongen heeft", wat hij een efficax 
auspicium van 's dichters zoetvloeiende poëzie noemt, dan valt 
de sprekende parallel op met al die bijen, die zich op dichterlippen 
hebben neergezet, en rijst de vraag, of niet hier en daar eer gedacht 
moet worden aan de muzikaliteit van de bijen. Ambrosius heeft 
aan de genoemde legende, volgens welke, toen hij als zuigeling met 
open mond te slapen lag, bijen daarin honing kwamen aandragen -
aanleiding daartoe gaf zeker zijn naam, die met ambrosia, de goden
spijs, in verband werd gebracht - zijn functie als schutspatroon 
van de bijencultuur te danken (zie afb. 7) 3). 

Deze bespreking van de poëtische inspiratie mogen wij niet af
sluiten, zonder er aan herinnerd te hebben, dat dichters even goed 
als zieners dikwijls hun bezieling danken aan een dronk uit een 
bron van levend water, als de Castalia aan de Parnassus 4) en de 
Hippokrene op de Helicon in Boeotië. 

Voorspellende dodenzielen 

Dat zielen van doden de toekomst kennen en in vele gevallen 
bereid zijn, die aan levenden te openbaren, was in de Oudheid een 
algemene opvatting; reeds in zeer oude tijd kent de Babylonische 
religie dit geloof 5). Zelfs stervenden hebben dat vermogen, men 
denke aan de gevallen bij Homerus, bij wien niet alleen de dode 
Elpenor de toekomst voorspelt 6), maar ook de stervende Patroklos 7) 
en Hektor 8). Daar nu in bijen dikwijls dodenzielen optreden (zie 
p. 21), is het geen wonder, dat ook hun de gave der voorspelling 
werd toegekend; met hun functie als weerprofeten houdt dat geen 

1) Ro bert-Tornow, a.w. 108 v.v.; Olck, l.c. 447, 40 v.v.; Pease 
op Cic. Div. 1,78. 

2) N.H. 10,82, vgl. Christod. Anth. Pal. 2,132. 
3) In Soest (prov. Utrecht), oudtijds gelegen in een streek met veel 

bijenteelt, vertoont nog een tegeltableau naast de schoorsteen in een kleine 
boerderij een afbeelding van Ambrosius (zie Oud-Utreaht 39 (1966) 21). 

4) Cf. P. Brandt op Ov. Am. 1,15,35 v. 
5) J astrow, Rel. of Bab., 560. 
6) Od. 11,69. 
7) Il. 16,851. 
8) Il. 22,358. Vgl. E. Stemplinger, Antiker Volksglaube (1948) 31. 
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verband. Nog tegenwoordig vindt men dat geloof, o.a. in Bohemen 1), 
natuurlijk heet het dan ook, dat bijen de menselijke taal verstaan 
en die spreken kunnen (Westfalen) 2). In de moderne litteratuur 
is dikwijls sprake van bijen als orakeldieren, maar dan blijkt 
gewoonlijk, dat men uitsluitend het oog heeft op de voortekenen 
- soms gunstig, meestal ongunstig - die men opmaakte uit de 
verschijning van een bijenzwerm. Maar dan gaat het om "kunst
matige" divinatie; Erwin Rohde 3) meent dan ook, dat "Begeiste
rungsmantik" de Griekse religie niet van oudsher eigen is geweest, 
en beroept zich daarvoor op Homerus. Wanneer hij dan echter zelf 
voor de subjectieve mantiek de definitie van Ps. Plutarchus 4) aan
haalt: Tà auxvov "al àCJtt5a"Tov (TijÇ ftaVTl"ijç) TovdaTlv lvvnvta 
"al lvOovataaftovç, had hij daarin aanleiding kunnen vinden, niet 
zo eenzijdig nadruk te leggen op de "Begeisterung", maar ook 
aandacht te geven aan de inspiratie door dromen, en daarbij te 
bedenken ten eerste, dat wij voor de kennis der oudste Griekse 
religie niet enkel of zelfs allereerst op Homerus aangewezen zijn, 
en ten tweede, dat Homerus voor zijn tijd in een verlicht milieu 
leefde en weinig sporen vertoont, anders dan in "survivals", zich 
te laten beïnvloeden door het oude volksgeloof. En het zijn juist 
de dromen, waarin bijen een inspirerende rol blijken te hebben 
gespeeld 5). 

Bijen in dromen 

Alvorens dit uit litteraire en andere gegevens toe te lichten, 
wijs ik er op, dat reeds ons woord droom voor die functie der bijen 
een sprekend getuigenis aflegt. Over de etymologie van dit woord 
lopen de meningen uiteen. De meeste onderzoekers achten het 
woord afgeleid van Vdreugh-, draug-: *draugma "drogbeeld", ndl. 
bedriegen 6). Vandaar, volgens Franck-van Wijk o.s. drom, o.fr. 
dram, ags. dréam, o.n. draumr, germ. drauma "droom". Het grote 
bezwaar tegen deze verklaring is, dat de antieke mens de droom 

1) Wuttke 114. 
2) Wuttke p. 114.428. 
3) P8yche 9.10 2,56. 
4) De vita et poesi Hom. 2,212. 
5) Vgl. Roscher, Lex. 1,2,2375, die punten van overeenkomst tussen 

bijen en dromen opsomt. Indien Fehrle, in zijn Nachträge bij Dieterichs 
"Mutter Erde", 3e dr. p. 138, met recht de overgeleverde lezing in Alkmans 
maagdenkoor ter ere van Orthia, vs. 49, V7to7tcr(!u5{w'P 6'Pel(!W'P "onder rotsen 
huizende dromen" verdedigt, komt daar een merkwaardig vergelijkingspunt 
bij. 

6) Kluge (zie p. 62 n. 2); Osthoff, W. Henzen, Ober die Träume 
in der altnordische Saga.litteratur (1890) 1 v.; Franck-van Wijk, Etymo!. 
Wb. s.v.; van Haeringen, Supplement op Franck-van Wijk. 
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Jacobs, De oude Imkerij (1964), afb. 25, uitgave Nederlands Openluchtmuseum). 



g. 
Ol .... .... 
o 

Ü 

Ol 
"0 



INSpmATIE DOOR BIJEN IN DE DROOM 63 

allerminst als een drogbeeld zag, en zo hij al niet elke droom als 
vol betekenis en betrouwbaar achtte, ze toch stellig niet alle onder 
de benaming "drogbeeld" zou samenvatten. Niet aan ieder is deze 
moeilijkheid ontgaan; speciaal van Haeringen merkt op: "De 
verwantschap met bedriegen is te handhaven, maar als oudste 
betekenis van *draugma- moet men aannemen iets als (angstaan
jagende) verschijning (vooral van gestorvenen)". Wij verwelkomen 
deze interpretatie, voortkomend uit een zuiver gevoel voor de 
draagkracht van het woord, zij het ook, dat zij langs andere weg 
eenvoudiger te argumenteren valt. 

Een andere etymologie verdedigde F. R. Schröder 1). Germ. 
drauma-, O.s. dróm en ags. dréam "leven, gejubel, zang" (dat blijkens 
Franck-van Wijk ook in mnl. als droom voorkomt in de zin van 
"aards gewoel") zou teruggaan op een grondbetekenis "ecstase". 
Deze verklaring heeft blijkbaar daardoor weinig bijval gevonden, 
doordat men de semantische ontwikkeling niet begreep. Toch was 
het Franck-van Wijk niet ontgaan, dat germ. drauma- verwant 
was met gr. {}eéOflat, "schreeuwen, rumoer maken", {}eóoç "rumoer" 
(zie boven p. 53); reeds daaruit had men kunnen opmaken, dat de 
betekenis "jubel, (krijgs)-zang" (denk aan verwarde bijvalskreten 
van een leger) zich evengoed van de oorspronkelijke zin distantieert 
als gr. {}eijvoç "klaagzang" naar de andere zijde. Het is m.Î. niet 
twijfelachtig, dat droom inderdaad, gelijk van Haeringen zag, iets 
te maken heeft met de verschijning van gestorvenen, maar het is 
afgeleid van dezelfde wortel dher-, die wij boven behandelden, 
waarvan zovele woorden zijn afgeleid die "bij" betekenen. Ons 
droom betekent oorspronkelijk "rumoer", speciaal "gezoem" van 
bijen 2). 

Ter versterking van deze verklaring zij hieraan toegevoegd, dat 
over nog een andere omstreden etymologie nu nieuw licht opgaat, 
nl. over ndl. drom. Terwijl Kl uge 3) nog uitging van de gedachte, 
dat zowel drom als droom op draugma- teruggingen en men o.s. 
drom "jubel" moest beschouwen als uitgegaan van de betekenis 
"schare", zou volgens Franck-van Wijk drom teruggaan op 
o.S. thrum "geweld"; drommen zou oorspronkelijk zijn "dringen" 
en drom dus "gedrang". Vergis ik mij niet, dan zijn beide woorden, 
zoals Kluge dacht, nauw verwant, maar is droom ,,(bijen)gezoem" 

1) German.-roman. Monatsschr. 16,164. 
2) Voor de woordvorming vgl.: 
droom, Vdhr-, gr. dhre-o-mai, germ. drauma-, ags. droom, eng. droom_ 
stroom, Vstr-, gr. s(t)re-o, germ. strauma-, ags. stroom, eng. stream. 
3) K.Z. 26 (1883) 70. - Door de dikwijls aangegeven vertaling "jubel, 

gejuich" late men zich - gelijk gezegd - niet misleiden: even goed past 
het stempel "onbestemd rumoer" op de bijvalsbetuigingen (plaU8U8 et 
clamores, Phaedr. 5,5,28) van een grote menigte (b.v. van soldaten na een 
toespraak van hun veldheer) als op de dhrènoi, monotone klaagzangen. 
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en drom een " (bijen)zwerm". Als dit juist is, tekent het eens te 
meer hoe algemeen oorspronkelijk in de Indo-europese wereld het 
verband moet geweest zijn tussen bijen en de droom. 

Bijen boden der goden 

Hierin moet ook wel de verklaring gezocht worden voor het feit, 
dat zo dikwijls de goden bijen uitzenden als hun boden; deze ver
vullen dan de taak, die Socrates aan de demonen toekende 1). 
Zo was het al bij de Hethieten in de 13e eeuw v. Chr., bij wie het 
heette, dat Telepinu, zoon van de stormgod, die in de winter 
verdwijnt en dan het leven van goden, mensen, dieren en planten 
meeneemt, op een gegeven ogenblik onvindbaar is 2). De zonnegod 
geeft een arend opdracht, hem te zoeken, en gaat zelf ook op zoek, 
maar zonder resultaat. Daarna is het ljannalJanna, de goden
moeder, die eerst een arend uitzendt, en vervolgens een bij met 
de opdracht: "Ga heen, zoek Telepinu, steek hem in de handen en 
in de voeten en maak dat hij zich hier vertoont. Neem was mee, 
en reinig hem. Maak hem rein, maak hem heilig en breng hem bij 
me." Wat hier opvalt, en ons ook elders treft, is, dat de bij als bode 
bepaald niet als zielebij getypeerd wordt: immers zij gebruikt 
haar angel, en haar steek heeft een merkwaardige uitwerking, die 
reinigt en heiligt 3). Iets dergelijks valt ons op in de bekende mythe 
van Rhoikos 4), die een oude, vervallen eik, liet stutten, en daardoor 
het leven redde van de boomnymf, de Hamadryade. Zij stelde 
hem daarvoor een beloning in uitzicht, als zodanig vroeg hij met 
haar te mogen slapen. Zij beloofde dat, op voorwaarde dat hij 
aan geen andere vrouw zijn liefde schonk. Volgens het scholion 
op Theocr. 3,13 was Rhoikos een Knidiër, maar speelde het geval 
zich af in het Assyrische Ninos; hebben we hier dus weer te doen 
met een speciaal klein-aziatische trek? De nymf zou hem nl. door 
een bij bericht hebben, dat zij hem door dezelfde bode TOV UateOV TijÇ 

f-l{~ewç zou doen weten; het ligt m.i. zeer voor de hand aan te nemen, 
dat dit in de droom gebeuren zou. Maar dan volgt er een heel 
andersoortig gegeven, dat ons alleen uit een Pindarus-fragment 5) 
bekend is. Het is ons bewaard in een verband, waar Plutarchus 
de vraag behandelt, waarom bijen het met haar steken vooral op 
onreine, onzedelijke mensen gemunt hebben, (zie boven p. 41) ccur 
apes praecipue impudicos petant': zo zou Pindarus een vers gedicht 

1) Plato, Symp. 23 p. 203 A. 
2) H. Ekelholf, Keûschri ft-Urkunden aus Boghazköi 17 (1926) n° 10. 
3) Vgl. A. Götze, Kulturgesch. d. Alten Or. 1 (1932) 321. 
4) Höfer, Roseh. Lex. 4,120, met bronnen. 
S) Fr. 252 Christ (uit Plutarchus, Q.N., lat. vert. door Gisbert Longolius)_ 
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hebben: "Jij kleine bouwvrouw van honingraten, die met je angel 
Rhoikos tot straf voor zijn trouweloosheid gestoken hebt" ('Tu 
molitrix favorum parva, perfidum quae puniens Rhoecum stimulo 
pupugisti eum'). Elders 1) komt dit citaat in andere vorm voor, 
en wordt van Rhoikos gezegd, dat hij zich aan stuprum schuldig 
heeft gemaakt. Höfer concludeert m.i. terecht hieruit, dat Rh. 
zijn trouwbelofte geschonden had, en dat zo te verklaren is het 
ook van elders bekende motief, dat de nymf hem blind had gemaakt, 
wat vreemd lijkt tegenover de redder van haar leven. De parallel 
tussen de Telepinu-mythe en die omtrent Rhoikos verdient onze 
aandacht: Telepinu moet door de steek van een bij gereinigd en 
geheiligd worden: blijkbaar heeft ook hij zich bezoedeld. Men mag 
wel aannemen, dat ook in zijn geval de gekwetste liefde ener godin 
in het spel was. In Klein-Azië was nu eenmaal - we zagen dat al 
(boven p. 41 v.v.) in verband met de Artemis-cultus van Efese - de 
bij het symbool van fysieke en morele reinheid. Blijkbaar was 
het met Telepinu, de jonge god van de bloeiende vegetatie, juist 
zo gegaan als met Dumuzi-Tamuz, met Attis en Adonis, dat zich 
tussen hem en Moeder Natuur, de Moeder der Goden, dus ook zijn 
eigen moeder, een sterke liefde ontwikkeld had, totdat hij van de 
aarde verdween en aan alle bloei op aarde een einde kwam, en hij 
ervan verdacht werd, de kille omhelzing te hebben gezocht van de 
godin der onderwereld, denk aan Tamuz, Istar en Ereskigal, 
Adonis, Aphrodite en Persephone 2). 

Het is dus denkbaar, dat de bij als bode oorspronkelijk gezien 
werd als een door de godheid gezonden droom; in dat geval hebben 
we in Klein-Azië te doen met een contaminatie tussen een noor
delijke en een oostelijke opvatting. 

Dat ook doden dromen zenden 3), dient tot juist begrip van ons 
betoog in het oog te worden gehouden. Met de oorsprong van 
dromen heeft de verbeelding van de antieke mens zich veel bezig
gehouden; volgens Sokrates 4) waren het de demonen, die ze zenden. 
Het estnisch volksgeloof, waarvan Loorits 5) spreekt, was in de 
Oudheid vrij algemeen: "Neben dem Glauben, dass die Sondersee1e 
des Schlafenden den Körper verlässt" - hiervan kwamen wij al 
talrijke voorbeelden tegen - "glaubt man ebenso, dass die Sonder
seelen anderer Wesen zu dem Schlafenden ... kommen können, um 
sich ihm im Traume zu "zeigen" . Niet zelden kan men een zekere 
congruentie opmerken tussen volksgeloof uit Noordoost-Europa 

1) Pluto Quaest. Nat. 36. 
2) De ontrouw van Attis tegenover Cybele draagt een ander karakter. 
3) Soph. El. 439 v. 
4) Plat. Symp. 23 p. 203 A. 
5) a.w. 1,515 v. 
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en orfisch-pythagoreïsche opvattingen. Zo is het ook hier. Volgens 
Porphyrius 1) leerde Pythagoras, dat de Melkweg bestond uit 
ontelbare vonken van licht : dat zijn zielen, die naar het aardse 
leven willen terugkeren uit het gebied van de maan, waar zij ver
bleven (zie p. 37 n. 1). Terecht merkt Menzel 2) in dit verband 
op: "In Thomasson's finnischer Mythologie (S. 57) hei sst es von 
der Biene, sie solI über Sonne, Mond und Sterne hinaus bis zur 
Achse des Wagens in den Mittelpunkt des Himmels eilen und 
Honig aus der Vorrathskammer des Allmächtigen holen. Die Biene 
ist ein bekanntes Sinnbild eines Seligen, einer im Himmel wieder
geborenen Seele ... Das Gelüsten wird von Porphyrius (cap. 16-18) 
symbolisch bezeichnet durch den Honig, die Süssigkeit des leib
lichen Daseyns ... Nach Porph. c. 18 heisst der Mond (Selene) 
auch Biene (Melissa), weil von ihm aus die Seelen zur Erde kommen, 
urn Leiber anzunehmen. Auch werden diese Seelen selber Bienen 
genannt. Weil, sagt P., der Mond im Zeichen des Stiers culminirt, 
heisse es, die Bienen kommen aus dem Leichnam des Stieres ... " 
Volgens Pythagoras zouden deze bijen ook als dromen fungeren: 
~fjf1-0ç ~s O'Jls{eW'Jl at 1pVXal, aç aV'Jláysa{}a{ rp'Y}al'Jl slç Tà'Jl yaAa;{a'Jl 
"een volk van dromen zijn de zielen, waarvan hij zegt, dat ze 
zich verzamelen op de Melkweg." Dergelijke voorstellingen nu 
vinden we niet alleen terug in Finland (zie Thomasson), maar ook 
bij de oude Germanen, waar de Melkweg als "bijenweg" bekend 
stond 3). Sporen van deze opvatting vindt men nog in het huidige 

1) Antr. nymph. 28. Vgl. Macr. Somn. Scip. 1,12,1.5. 
2) a.w. 44.58 v. 
3) Waser, ARW 16 (1913) 354. - De dodenzielen worden ook door 

minder ontwikkelde volken als vonken gedacht, vgl. A. Bastian. Die 
Verbleibs·Orte der abgeschiedenen Beele (1893) 57.38 v., en elders. Mogelijk 
heeft Loorits gelijk, volgens wien deze voorstelling ontstond, nadat de 
lijkverbranding in zwang kwam. Ik citeer hem: (3,272) "Als eine spezielIe 
und zugleich die zentralste Erscheinungsform der auf Wanderschaft beo 
griffenen Sonderseele wird aber ihr Fliegen in Form eines Feuer· und Funken · 
schweifs geschildert", en (ibid. 279) "Aller Wahrscheinlichkeit nach hat 
der Feuer· oder Funkenschwanz in der vorgeschichtlichen Zeit primär die 
Sonderseele des Toten dargestellt, der nach der Leichenverbrennung als 
Feuerstreifen unter dem Himmel erscheint, und gute Erklärung für ver· 
schiedene Lichteffekte, wie z.B. Kornet, Meteor, Kugelblitz, Irrlicht usw. 
bietet" . 

Zwakke reminiscenties aan deze voorstelling komen we ook in het Westen 
tegen, b.v. op IJsland. Zo vond ik bij Maurer (a.w. 81, zie boven p. 27) 
een sage waar de droomziel zich manifesteerde als ein bläulicher Dunst 
(meermalen is ook van een blauwe vlam sprake). 

Verhelderend voor het verband met de lijkverbranding is de opmerking 
van Kleinpaul (a.w. 93): "Die Wahrheit ist, dass die Hinterbliebenen 
das bisschen Asche niemals mit der Person der Verstorbenen vereinerleien 
konnten. Nein, diese lebte in den gasförmigen Verbindungen, die fühlbar 
und sichtlich mit den Flammen in die Höhe stiegen, die sich im ewigen 
Raurn verloren, aber dort ob en zu der vorangeeilten Psyche fanden und 
urn sie herurn zu einem neuen Menschenbilde verdichteten." 
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Duitsland: "Nach nordischer, aber auch in deutschen Kinderspielen 
noch anklingender Sage gehen die Seelen zur Hel über eine "goldene 
Brücke" (Milchstrasse1 in Westfalen heisst diese auch Hilweg und 
Hel weg und Heerstrasse )" 1). 

Bovendien is het dikwijls Herrnes, de 1}yfrrW(2 ovet(2wv (Hymn. 
Hom. Merc. 3,14), de zoon van Maia, die dromen zendt. Dat kan 
niemand bevreemden, die bedenkt, dat Maia oorspronkelijk identiek 
was met Gaia-Demeter 2). Hij , de chthonische godheid, volgens 
Cicero (N.D. 3,56) identiek met Trophonios, zendt immers ook de 
slaap; aan de combinatie van slaap en droom is blijkbaar gedacht 
door de kunstenaar, die een gemme vervaardigde, waarop men 
Herrnes ziet, die een dode oproept uit een "burial jar", terwijl 
een ziel in de gedaante van een bij eromheen fladdert 3). Met alle 
chthonische machten deelde hij de gave der profetie, in de Hermes
hymne heet het immers, dat Apollo hem die niet verlenen kon, 
maar wel het Dhrieën-orakel aan hem overliet. 

Profetische en poëtische inspiratie 

Een vraag, die bij de lezer al herhaaldelijk zal zijn opgekomen, 
is deze: over welk soort van inspiratie gaat het in de titel1 Uit
sluitend over de profetische inspiratie, b.v. door dromen 1 Of is 
ook de poëtische bezieling daarbij inbegrepen1 Vooropgesteld dient 
te worden, dat men in dit verband profetische en poëtische inspiratie 
niet over één kam kan scheren, zij het ook, dat bij laatstgenoemde, 
althans in de grieks-romeinse Oudheid, bijen dikwijls een belangrijke 
rol spelen. Maar dan zijn dat gewoonlijk geen dodenzielen, al heb 
ik de indruk, dat de antieke mens zich dat onderscheid niet steeds 
bewust is geweest. Daarvoor bestaan verschillende aanwijzingen, 
enkele daarvan mogen hier volgen. 

"Na de dood" - zo spreekt tot Odysseus in de onderwereld de 
schim van zijn moeder 4) - vliegt de ziel als een droom weg en 
fladdert dan rond." Hoezeer voor de antieke mens droom en ziel 
verwante begrippen waren, kon niet duidelijker gezegd worden; 
zoals Roscher 5) al opmerkte, heten ze beide ei'owÀa en axwt (latijn 
simulacra, umbrae) en zijn ze beide gevleugeld 6). 

Wanneer er in huis een sterfgeval is - zo heet het in verschillende 

1) Wuttke, a.w. 35 p. 33. Wanneer bij Dante, Purg. 30,61 V.v. (geciteerd 
door Norden, ad Verg. Aen. 6,706 v.v.) bijen engelen zijn in de gedaante 
van vonken, treft ons een merkwaardige continuïteit van opvatting. 

2) Weizsäcker, Rosch. Lex. 2,2,2234,64; Radermacher, t.a.p. 172. 
3) Mgebeeld bij A. B . Cook, Zeus, 1 p. 469 (boven, afb. 2). 
4) Gd. 11,222. 
5) Rosch. Lex. 1,2,2375. 
6) Hom. Gd. 4,796 V.v.; 11,207; Verg. Aen. 4,769 V.v.; 7,89. 
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streken van Duitsland 1), en ook dat illustreert de boven geschetste 
opvattingen - dan moeten alle huisgenoten die slapen, gewekt 
worden, want het zou kunnen zijn, dat zij droomden, en dan 
bestond de risico, dat hun zielen, die het lichaam verlaten hadden, 
samen met de ziel van de stervende zouden wegvliegen. 

In zijn geschrift De anima (c. 47) deelt Tertullianus de voor
spellende dromen in drie kategorieën in: nl. die van de godheid 
zelf afkomstig zijn, of van de demonen of in de ziel zelf haar oor
sprong vinden. Waszink in zijn commentaar gaat op dit punt 
uitvoerig in, en merkt op: "This classification was generally known 
in Tert.'s time, but it referred to prophetic dreams only (in Tert.'s 
argument this is not always clear and, as far as the second class 
is concerned, he would not have approved of it in every respect)". 
Uit Waszinks overzicht blijkt, dat deze indeling school had gemaakt; 
men vindt ze o.a. bij Posidonius 2) en bij Philo 3), terwijl "in 
Christian literature the same distinction occurs with this modifi
cation, that the tJalfloveç (or immortales animi) are replaced by the 
devil or byevil demons; the idea that only prophetic dreams 
are concerned, is gradually lost (as already in the present chapter)"! 
Opmerking verdient nu, dat deze "demonen" oorspronkelijk doden
zielen waren; dat stamde uit de leer van Pythagoras, die volgens 
Diogenes Laertius 4) leerde: "Heel de lucht is vol zielen. En die 
heten demonen en heroën. En door hen worden aan de mensen 
de dromen en de voortekenen van ziekte en gezondheid toe
gezonden." Ook Cicero, op de geciteerde plaats, heeft deze passage 
voor ogen, gelijk blijkt uit zijn woorden 'quod plenus aër sit im
mortalium animorum' , en reeds Hesiodus 5) baseert zich op Py
thagoras' leer. 

Het is ook niet Z,), dat aan latere auteurs deze samenhang is 
ontgaan, ook Tertullianus niet. Immers, wanneer hij in het Apolo
geticum (c. 22) over de daemones wil gaan spreken, vindt hij daartoe 
aanleiding in de vraag, of aan Christus goddelijkheid was toe te 
schrijven: de echtheid van die divinitas "zal te bewijzen zijn deels 
uit de zedelijke werkingen van het christelijk geloof, deels uit de 
leer over de demonen, waartoe Tert. nu overgaat" 6). En die passage 
aan het eind van c. 21 luidt in Waltzings vertaling: "Cherchez donc 
si cette divinité est vraie. Si sa divinité est telle que sa connaissance 

1) Bastian, Verbleibs·Orte 34. 
2) Cic. Div. 1,64. 
3) De somn. 1,1-2,1. 
4) 8,32. 
5) Erga 122 v.v. Zie Liddell and Scott s.v. en vooral het hoofdstuk 

"Dämonenlehre" in R. Heinze, Xenokrates (1892, nadruk 1965) p. 78 v.v. 
6) R. Heinze, Tertullians Apologeticum (Berichte üb. die Verhandl. 

der Kön. SGW zu Leipzig, phil. hist. Kl. 62-1910-10-p. 390. 
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ramène les hommes au bien, s'il s'ensuit qu'on renonce à la fausse 
divinité, surtout quand on a reconnu tout ce principe qui, se cachant 
sous les noms et les images de morts, ne donne d'autre garantie de 
sa divinité que certains signes, prodiges et oracles" 1). 

De zgn. "Pythagoreïsche dromen" (somnia Pythag01·ea) , waarvan 
Horatius 2) spreekt, krijgen nu een duidelijker achtergrond. In de 
leer van Pythagoras betreffende de reïncarnatie heeft het volks
geloof, waarvan boven (p. 36 v., 63) reeds sprake was, en dat nog 
eens aan de orde moet komen (p. 75), nI. dat zielen van doden soms 
begeren weer hun intrek te nemen in een levend mens, ongetwijfeld 
een rol gespeeld. Horatius denkt aan dromen van dichters als 
Ennius, wiens gedicht over Epicharmus' leer van de wereldraadselen 
voor ons verloren is gegaan, maar een van de bewaarde fragmenten 
luidt: 'Nam videbar somniare med ego esse mortuum', "ik ver
beeldde mij nl. in mijn droom, dat ik gestorven was," en het valt 
aan te nemen, dat Epicharmus hem dan in de droom zijn leer 
uiteenzette. Men is het er niet over eens, van wien gezegd wordt, 
dat hij droomde. De meeste onderzoekers geloven, op goede 
gronden 3), dat het Ennius zelf was; daarentegen verdedigt 
Dieterich 4), dat de woorden gesproken werden door Epicharmus, 
die in de droom door de ziel van Pythagoras zelf onderricht zou 
zijn. Het kan niemand ontgaan, dat in beide gevallen wij te doen 
zouden hebben met poëtische inspiratie door een dodenziel, maar 
niet met dromen, berustend op de leer der reïncarnatie. Van dit 
laatste type geeft ook Ennius een voorbeeld. Volgens het eerste 
boek van zijn Annalen zou hij in de droom naar de Helikon of de 
Parnassus verplaatst zijn, dus in elk geval een berg met een bekende 
dichterbron ; daar zou de ziel van Homerus hem verschenen zijn 
en hem hebben meegedeeld, dat zij via het lichaam van een pauw 
in hem was overgegaan. Iets dergelijks vertelde Callimachus in 
de aanhef van zijn gedichtenkrans Aitia, nl., dat hij in de droom 
uit zijn geboorteplaats Cyrene naar de Helikon gedragen werd en 
daar door de Muzen werd ingewijd in de oorsprong en de ontwikke
ling van de mythen, die hij in zijn elegieën behandelde. Dus weer 
een gevarieerd motief en geen zuiver somnium Pythagoreum! 

Natuurlijk hebben wij niet het recht, in de genoemde gevallen 
van poëtische inspiratie zonder meer te denken aan een verschijning 
van dodenzielen in de gestalte van bijen. Wel kan men zich af
vragen, hoe iemand als Pythagoras zich het onderhoud van een 

1) Cf. Pease ad Cic. 1.1. 
2) Epist. 2,1,52. 
3) Zie Leo, Gesch. d. röm. Lit. 1,200; A. Skutsch, RE 5,2599. 
4) Nekyia, 132. 
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dodenziel met de ziel van een dromende zal hebben voorgesteld 
(zie daarover Excursus IV). 

In de poëtische inspiratie spelen bijen gewoonlijk een heel andere 
rol. De bezieling door de Muzen, die niet alleen dichters, maar ook 
wijsgeren en auteurs van proza ten goede heette te komen - de 
bezieling, waarvan Hesiodus spreekt 1): lvi'Jf,vevauv M fl,Ot uM)~v-&etr;v, 

Zvu xAetotfl,t 't'á 't" Èaaófl,evu 'Jf,/2ó 7:' ÈÓvm "zij bezielden mij met een 
goddelijke stem, opdat ik bezingen zou toekomst en verleden" -
wordt door Plato 2) met de profetische geestvervoering op één lijn 
gesteld; een opvatting, waarin hij blijkbaar niet alleen stond 3). 
U sener 4) heeft goed gezien, toen hij schreef: "Hier schlägt die 
Vorstellung ein, dass Seher und Dichter, die Künder göttlichen 
W orts auf Erden, durch die Götterspeise des Honigs, die ihnen 
in frühester Jugend auf wunderbare Weise eingeflösst worden, zu 
ihrem hohen Berufe geweiht worden seien". Bijen zijn nu eenmaal, 
zoals we zagen (p. 17), vogels der Muzen. Honing is godenspijs 5), 
ook het aangewezen voedsel zelfs voor zielen van doden 6). Talloos 
zijn, zoals ons reeds bleek (p. 60) de verhalen over dichters en 
schrijvers, die in hun jeugd door bijen gevoed werden, gelijk 
Homerus, Hesiodus, Pindarus, Sophocles, Plato, Vergilius, Lucanus, 
Ambrosius, anderen worden zelf bijen genoemd of ermee verge
leken, gelijk Sophocles en Xenophon. Het tertium comparationis 
is dan altijd de "zoetheid" van de taal als van honing; vgl. schol. 
Ar. Vesp. 462: Ó EOfPOX),fjÇ yà/2 ?]bvç bul XaL fl,ütnu ÈXaAei7:o; 

volgens Cicero 7) hadden bijen zich neergezet op de lippen van 
Plato, toen hij nog als zuigeling in de wieg sliep; een geraadpleegd 
orakel verklaarde dat hij zich onderscheiden zou door de suavitas 
van zijn taal. Het kan ons nauwelijks verwonderen, dat men zich 
de Muzen ook wel dacht in de gedaante van bijen 8). 

Incubatie 

Een belangrijk punt ten aanzien van de profetische inspiratie 
verdient nog onze bijzondere aandacht, nl. de aloude zede van 
in c u bat ie, het uitlokken van voorspellende dromen, door zich 

1) Theog. 31 v. 
2) Ion 534 CD. Zo ook Axioch. 367d, waar dichters met zieners vergeleken 

worden: oi 7l0'l7p.am iJewTÉ(!OtÇ Td 7le(!i Tàv {Jlov iJec]7T.upóofimvj vgl. H. Koller, 
Glotta 43 (1965) 285. 

3) Fauth, t.a.p. 530. 
4) Kl. Schr. 4,400. 
5) Porph. antr. nymph. 16. 
6) Us ener t.a.p. 403. 
7) Div. 1,78. 
8) Robert-Tornow, a.w. 68. 
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te slapen te leggen - in later tijd in tempels en andere heilig
dommen - oorspronkelijk bij ingangen naar de onderwereld, 
speciaal bij de graven der voorvaderen. Deze vorm van orakel
raadpleging is blijkbaar zo oud als de wereld 1). Het bekende verhaal 
over de langdurige slaap van de Kretensische wonderdoener 
Epimenides in de Dictaeïsche nymfengrot wordt door Ziegier 2) 
waarschijnlijk juist zo geïnterpreteerd, dat hij daar incubatie 
beoefende, daar men immers zeide, dat zijn ziel, zolang hij wilde, 
het lichaam verliet, en daarin weer terugkeerde 3). Toen Pettaz
zoni in zijn jonge jaren een onderzoek instelde naar de religie 
der oorspronkelijke bewoners van Sardinië, kwam hij tot het 
resultaat, dat berichten van Aristoteles en zijn commentatoren 
Simplicius en Philoponus 4) en van Tertullianus 5) nl. dat men daar 
in oeroude tijd placht te slapen bij de graven van heroën om in de 
droom voorspellingen te krijgen, op feiten gebaseerd waren 6). 

Tot een ver verleden klimmen ook de tradities op omtrent het 
land der Thesproten in Epirus. De Thesproten waren van Illyrische 
stam en werden door de Grieken als barbaren beschouwd. In een 
ver verleden zagen de Grieken in dat land het uiterste Westen, 
waar dus een ingang moest zijn naar het dodenrijk. Rivieren daar 
werden dan ook Acheron en Cocytus genoemd; volgens Herodotus 
(8,47) zou de Acheron de grens van Griekenland zijn. Geen wonder, 
dat men juist hier een dodenorakel (vêxvofwvTBÏoV) lokaliseerde, en dat 
daar, naar het heette, Orpheus in de onderwereld zou zijn afgedaald 
om zijn gemalin Eurydice terug te halen. Naar het dodenorakel 
aan de Acheron ging Periander, koning van Corinthe, die zijn 
gemalin Lyside vermoord had, vergeefs, om haar een inlichting te 
vragen ; merkwaardigerwijze was hij de enige, die haar Melissa, 
"Bij" noemde 7). Is het te vermetel om aan te nemen, dat zij hem 
in de gedaante van een bij verscheen ~ Naar aanleiding van de 
Thesprotische sage, dat eens Odysseus, nadat hij op lthaka de 
beloofde offers gebracht had, naar Thesprotië ging en daar Poseidon 
genadig stemde en eindelijk als machtig koning stierf, merkt Karl 
Meuli in zijn boeiende verhandeling "Scythica" 8) op: "In diesem 
Odysseus der westgriechisch-festländischen Sage wird eine andere, 
ältere, in Glauben und Kultus verwurzelte Gestalt von ferne 

1) Bouché.Leclercq 1,278; Rühl, Hwb. d. dtsch. AbergI. 4,694. 
2) Rosch. Lex. 6,569,35. 
3) Diog. Laert. 1,114; Max. Tyr, 16,1. 
4) Arist. phys. 4,11,1 en Simplic. en Philop. ad loc. 
5) De An. 49 (zie Waszinks comm.). 
6) 1 primordi della religione in Sardegna, ARW 16 (1913) 326. 
7) Hdt. 2,50; 5,92; vgI. van der Kolf, RE 15,527,62. 
8) Hermes 70 (1935) 167. 
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sichtbar, und eben mit dieser ist die Erzählung von der Befragung 
der Toten aufs engste verbunden." 

Ook volgens Homerus kennen dodenzielen de toekomst; zelfs 
geldt dat van de zielen van stervenden 1). Het is dan ook niet 
vermetel aan te nemen, dat men incubatie beoefende op de plaatsen 
van oude Gaia-orakels te Olympia (hier aan Rhea gewijd, die 
evenals Demeter en Themis dikwijls met Gaia identiek is) 2), in 
Delphi 3), Olympia 4), Delos 5), Dodona 6), Claros 7), Ptoion in 
Boeotië 8), Megara 9), Patrae bij Aegina 10) en Lebadeia 11). In de 
meeste van deze plaatsen heeft op den duur het oude dodenorakel 
moeten wijken voor een orakel van Apollo. Er zijn discussies ont
staan over de vraag, of men inderdaad moet aannemen, dat in de 
oudste tijden over heel Griekenland een sterk ontwikkelde cultus 
van doden en voorvaderen bestond. Voor een dergelijk scepticisme 
bestaat m.i. weinig reden, te minder in verband met het boven 
opgemerkte over de Dictaeïsche grot, en daar wij met zekerheid 
het bestaan van ve"voflavuia elders in Griekenland kennen, zoals 
te Phigalia 12) en Taenarum 13). Bij Bouché-Leclercq 14) vindt 
men een poging, de latere ontwikkeling te tekenen op grond van 
Eurip. Iphig. Taur. 1259-1281, waar het gaat over Delphi: "Lorsque 
Ie fils de Léto eut dépossédé Thémis de son orade souterrain, Gaea 
enfanta les fantömes des songes qui décelaient Ie passé et l'avenir, 
à beau coup de mortels étendus pour dormir dans de sombres 
cavernes et, vangeant ainsi l'injure faite à sa fille, elle ravit à 
Apollon Ie privilège de rendre des orades. Alors Ie dieu s'élançant 
d'un bond vers l'Olympe, enlaça ses mains enfantines autour du 
tröne de Zeus, Ie suppliant d'écarter du sanctuaire pythique Ie 
courroux de Gaea et les voix nocturnes. Zeus rit de voir que son 
fils accourait vers lui pour s'assurer des hommages qui feraient 
affiuer l'or dans son tempie, et il secoua sa chevelure en signe 
d'assentiment. Il supprima les songes nocturnes, arracha les mortels 
à la stupeur des visions de la nuit et rendit à Loxias ses honneurs." 

1) Hopfner, RE 16,2220. 
2) Bouché-Leclercq, a.w. 2,254; vgl. Paus. 5,14,10. 
3) Bouché-Leclercq 2,254; 3,44. 
4) Bouché-Leclercq l.c. 
6) Hopfner l.c.; RE 14,1273. 
6) Jane Harrison, Proleg. 333; Marie Delcourt, L'oracle de 

De7;phes 71,1. 
7) eh. Picard, Claro8 et Ephèse, 390. 
8) Made Delcourt, l.c. 
9) Hopfner, RE 14, 1273. 

10) Bouché-Leclercq 2,253. 
11) Drexler, Roseh. Lex. 1,2,1572. 
12) Paus. 3,17,9. 
13) Pl.ut. Mor. 560 E. 
14) a.w. 3,76 v. 
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Ook in de Griekse litteratuur is van dodenorakels en incubatie 
herhaaldelijk sprake. In zijn Plutus laat Aristophanes bij wijze 
van goocheltruc de god van de rijkdom door incubatie in de tempel 
van Asclepios genezen van zijn zogenaamde blindheid. In de 
Perzen van Aeschylus wordt de schim van Darius door Atossa op
geroepen, hij geeft haar raad en de profetie, die zij vraagt. Niet 
zelden vond men in de onmiddellijke nabijheid van een doden
orakel ook een bron, zo b.v. bij dat van Amphiaraos te Oropos; 
volgens Pausanias 1) moest hij, die aan dit orakel zijn genezing 
te danken had, een gouden of zilveren munt in de bron werpen. 
Een bron lag er ook volgens Vergilius 2) bij het incubatie-orakel 
van Faunus aan de Albunea bij Tibur, dat ook door Ovidius 3) 
genoemd wordt. Met dit gegeven zouden wij uit Griekenland naar 
Italië verhuizen. Evenwel is van verschillende zijden in twijfel 
getrokken, of de incubatie ooit in Italië inheems is geweest. Zo 
werpt Heinze 4) tegen: "überhaupt hat doch der Schlaf auf dem 
Erdboden nur Sinn bei einer chthonischen Orakelgottheit; wann 
wäre Faunus das gewesen 1" Voor een positief antwoord op deze 
vraag zie men de Utrechtse dissertatie van Elisabeth C. H. 
Smits, Faunus (1946) 5). Overigens is de stelling van Heinze veel 
te absoluut; zonder twijfel onderstellen alle incubatie-orakels 
contact met chthonische machten, maar dat behoeven geen 
chthonische goden te zijn. Zo weten wij b.v.6 ), dat zich op het voor
gebergte Garganon in Apulië droom orakels bevonden van de ziener 
Calchas en van de arts Podalirus, zoon van Asclepius, waar men 
stellig evenals in de tempel van diens vader te Epidaurus in de 
droom genezing van ziekte zocht. Incubatie was dus in Italië niet 
onbekend; ook niet op Sardinië, gelijk we zagen. Trouwens, vrijwel 
overal, waar gelijk in het grijs verleden in Griekenland, doden en 
heroën vereerd werden, kwam incubatie voor, gelijk we nog zullen 
toelichten. Zeer juist schreef Nilsson 7): "The cults of the dead 
and of the heroes are carried on under the same forms: the latter 
must therefore have arisen from the former. The difference is only 
that the cult of the dead belongs to a certain family, whereas the 
cult of heroes has broken away of the family and become the 
property of the people." Zo kende ook volgens Herodotus 8) de 
Libysche stam van de Nasamones dit gebruik, dat "when they 

1) 1,34,4; vgl. Ninck, a.w. 82. 
2) Aen. 7,81. 
3) Fast. 4,649. 
4) Vergils epische Technik 176,2. 
ó) P. 43.76. 
6) Strab. 6,284; Timaeus fr. 15; Lykophr. 1047 v.v. met schol. 
7) a.w. 36. 
8) 4,172. 
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divine they regularly resort to the monuments of their ancestors, 
and having made supplication they go to sleep, and whatever 
vision they behold, of that they make use" 1). Het verdient ver
melding, dat nog heden ten dage dezelfde zede bij Berberstammen 
in Noord-Afrika voorkomt 2). "Van dit soort orakels wemelt het 
in de wereld" schreef Tertullianus 3), en voegde een opsomming 
toe van de hem bekende droomorakels ; daaronder is er slechts 
één buiten Griekenland, nl. dat van de heros Sarpedon in Troas, 
dien de Lycische koningen als hun voorvader beschouwden 4). 
Tylor 5) citeert zijn bronnen voor de mededeling: ",So the Zulu 
may be visited in a dream by the shade of an ancestor, the itongo, 
who comes to warn him of dangel', or he may himself be taken 
by the itongo in a dream to visit his distant people, and see that 
they are in trouble." Dat ook onze eigen verre voorouders dergelijke 
opvattingen niet vreemd waren, constateert Jan de Vries 6), 
wanneer hij schrijft: "Was hat es abel' für eine Bewandtnis mit 
dem Hügel, auf dem der König oder der Priester ihres Amtes 
walten? Wenn wir davon hören, dass es sich urn einen Grabhügel 
handelt, ist die Bedeutung klar: es ist der Tote, der aus seinem 
Grabe einen heilsamen Rat gibt." Van de grote betekenis, door 
de primitieve mens gehecht aan stemmen van voorvaders in de 
droom, getuigt een geval, door Adriani 7) vermeld: "Op de West
kust van Nias (Indonesië) was een oude priesteres de eerste ge
doopte. Ze was tot deze stap gekomen door een droom; haar 
verschenen de overleden voorouders en dezen onderhielden zich 
met haar over de nieuwe hoeboe (godsdienst); zij zeiden o.a. dat 
het een goede godsdienst was ... " Wanneer herhaaldelijk in graven 
afbeeldingen van bijen gevonden worden, gelijk b.v. in een koepel
graf bij Peristeria ten noorden van het Pylos-paleis van Nestor, 
door Marinatos gevonden in 1964 (BCH 89-1965-II p. 743; zie 
afb. 8), lijkt het niet uitgesloten, dat zij de zielen der voorvaderen 
verbeelden. 

Herhaaldelijk is reeds in ons verband de voorvadercultus ter sprake 
gekomen (o.a. p. 39). Wij kunnen op dat onderwerp niet diep ingaan, 
maar er is toch aanleiding, enkele opmerkingen niet achterwege 
te laten. Meermalen is de stelling verdedigd, dat de cultus der 
voorvaderen de oudste vorm van religie zou zijn geweest, o.a. door 

1) Vgl. Jane Harrison, a.w. 329. 
2) O. Bates, The Eastern Libyans (1914) 170; geciteerd door Windberg, 

RE 16, 1778. 
3) Tert. de an. 46,11. 
4) Immisch, Rosch. Lex. 4,395,20. 
5) Primitive Culture 13 (1891) 442. 
6) J. de Vries, Die geistige Welt der Germanen (1964) 168. 
7) De Inlander en de Zending, p. 153, geciteerd door Kluin, a.w. 153. 

334 



INSPffiATIE DOOR BIJEN IN DE DROOM 75 

Tylor 1) en Herbert Spencer 2), die daarin "de wortel van alle 
religies" zag. Maar het materiaal, waarover wij beschikken, laat 
zulk een vèrgaande conclusie niet toe 3). 

Gelijk wij in overeenstemming met het boven besprokene 
mochten verwachten, zijn het de voorvaderen, tot wie men bidt 
om kinderzegen. Een Attische geschiedschrijver, Phanodemus, die 
in het tweede deel van de vierde eeuw onzer jaartelling zich speciaal 
interesseerde voor religie en mythen, en zich o.a. zeer verdienstelijk 
maakte voor het heiligdom van Amphiaraos te Oropos (zie boven 
p. 72) 4) schreef, dat de Atheners tot de Tritopatores, verre voor
vaderen van het volk, plachten te bidden vnèe yeviaewç nal~wv, 
"om geboorte van kinderen" 5). Dieterich 6) merkte daarover op : 
"So klar es ist, dass die Ahnenseelen vielfach aus der Luft wieder 
zu neuer Geburt im Körper einkehren sollen, so sicher hat der 
Volksglaube auch einst gemeint, dass aus der Erde die Ahnenseelen 
wiederkehren zu irdischer Geburt. Und nun be ob achten wir wieder 
ein fortwährendes Neben- und Ineinandergehen des Kreislaufes im 
Leben und Ster ben der Frucht und des Menschen. Die Toten 
drunten, die Geister oder Seelen, wenn man will, befördern das 
Emporkommen der Frucht; man betet zu ihnen, sie heraufzusenden 
(Rohde, Psyche3, 247,1)." Het verband tussen zulke zielen en 
dromen wordt duidelijk gelegd door Diogenes Laertius 7), wanneer 
hij schrijft : elval ie náv-w rav diea 1JJVxwv ef-lnÀewv' "ai ravraç ~alf-lováç 
ie "ai ifewaç dvof-lá!;ea{}at "ai Ma rovrwv nif-lnea{}at dv{}ewnotç rov; 
r' dveleovç uai rà a'YJf-leïa vóaov uai vytetaç, "dat heel de lucht vol 
is van zielen en dat die 'demonen' en 'heroën' genoemd worden 
en dat door hen aan de mensen de dromen gezonden worden en 
de tekenen van ziekte en gezondheid." 

Teneinde anderen menig uur van vruchteloos zoeken te besparen 
laat ik hier deze opmerking volgen. Voor een zeer duidelijke illus
tratie van het betoog zou men met Lo beck 8) kunnen citeren 
Serv. 4,475 over de penaten van Corythus in Etrurië: 'primores 
in suis aedibus habere privata Lararia quibus singulari ritu colunt 
Penates ob responsa ab illis imploranda' ; immers zou dit betekenen, 
dat nog in de historische tijd gezeten burgers van Italië gewoon 
waren, hun voorvaders geregeld te raadplegen (want het is duidelijk, 
dat hier, gelijk zo dikwijls, de Penaten met de Laren verwisseld 

1) Principles of Sociology (1876), 1,503. 
2) Vgl. J. de Vries, Altgerm. Religionsgesch., 75. 
3) J. P. Roux, La mort chez les peuples Altaïques anciens et médiévaux 

(1963) 117. 
4) Vgl. E. Wüst, RE 7 A, 324, R. Laqueur, RE 9,1779. 
5) Suidas s.v. 
6) Mutter Erde, 48; vgl. Eitrem, a.w. 23. 
7) 8,1,32. 
8) Aglaophamus, 1337. 
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zijn). Het is echter jammer, dat de aangehaalde woorden op de 
aangegeven plaats niet te vinden zijn; zelfs staan ze nergens bij 
Servius en zelfs - voorzover valt na te gaan, nergens bij enige 
Latijnse auteur. Eitrem 1), die het citaat overnam, is daarvan de 
dupe geworden. Ook het Bureau van de Thesaurus Linguae Latinae, 
door mij geraadpleegd, kon het citaat niet thuisbrengen. In elk 
geval, se non è vero, è ben trovato! 

1) a.w. 52,3. 

336 



NYMFEN EN BIJEN 

ExcursU8 I 

Tussen nymfen en bijen bestond oudtijds een nauwe betrekking 
en zelfs een zekere mate van identiteit. Ik ben mij bewust, dat 
deze uitspraak verwondering en tegenspraak zal wekken. Maar mij 
troost de gedachte, dat anderen mij daarin vóór zijn geweest, en 
dat het met de reacties in de wetenschappelijke discussies nogal 
losgelopen is. Reeds in 1829 schreef Lo be ck 1), naar aanleiding 
van het feit, dat de 6Jetal als b~ien verschenen: "Daarover zal hij 
zich niet verwonderen, die zich herinnert, dat ook de vriendin van 
Rhoikos, een nymf (Charon, schol. Apoll. 2,471; Theocr. 3,13) en 
de Muzen zelf, in wier bescherming de bijen stonden (Varro, r.r. 
3, 16, 7) - eertijds, toen zij voor de Ioniërs als leiders in hun vertrek 
optraden, deze gedaante hadden aangenomen (Philostr. , Imagg. 
2,8,825) en die verder overweegt, hoeveel deze gevleugelde insecten 
met Nymfen gemeen hebben, ten eerste omdat zij in bomen wonen, 
en verder, omdat zij iets goddel~jks en voorkennis van de toekomst 
hebben, naar men gelooft." Terwijl ook Ol ck 2) uitsprak: "alle 
Nymphen nannte man Bienen." 

Behalve de twee punten van overeenkomst, door Lobeek ge
noemd, komen nog verschillende andere in aanmerking. Immers: 

1 0. evenals bijen wonen ook Nymfen bij voorkeur in grotten: 
denk aan de Dictaeïsche grot, waar volgens de sage de jonge Zeus 
door Nymfen gevoed zou zijn, maar Euhemerus vertegenwoordigt 
- waarschijnlijk onbewust - een oudere traditie, volgens welke 
het bijen waren, die hem met honing grootbrachten 3), en verder 
aan de nymfengrot bij Homerus, Od. 13,103 v. Weliswaar geldt 
dit inzonderheid van de Najaden, de Bronnymfen, stellig de oudste 
kategorie onder de velerlei nymfen. 

2°. is er niet alleen sprake van inspiratie door bijen, maar 
ook door nymfen (boven p. 13 spraken wij van vijf inspiratiebronnen, 
maar noemden de vijfde nog niet, om niet op ons betoog vooruit 
te grijpen) . De ziener Bakis heet bij Pausanias 4) flavûç è" NVflqJwv, 

"in vervoering gebracht door de Nymfen"; dat is ook de zin van 
het bekende epitheton VVflqJÓA'Yj1r:roÇ 5). 

1) Aglaophamus 817. 
2) RE 3,449. 
3) Colurn, 9,2,3; vgl. Weniger, Roseh. Lex. 2,2,2638, 19 v.v. 
4) 4,27,4; vgl. Epimenides, Bouché.Leclercq 2,10l. 
5) Vgl. H e iche lheim, RE 17,1552,43.1553,10; Bloch, Rosch. Lex. 

3,1,513 v.v.; Rohde, Psyche 9.10, 2,68-,2. 
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3°. bijen en nymfen beide plegen te weven (vrpa{vetv,. texere) 1). 
Het woord vVflrprJ duidt speciaal de jonge, nog onvolwassen bij 

aan, die bezig is, uit het larve-stadium tot volle ontwikkeling te 
komen (Hesychius); die begint vleugels te krijgen (Suidas, Plinius, 
11,48.71 , Aristot. H.A. 5,24,555c). De etymologie van het woord 
is nog onzeker, zie Frisk (s.v.), volgens wien de betekenis "In
sektenpuppe" overdrachtelijk is. Ik ken niet veel pogingen, de 
aard van deze betekenis-overdracht te verklaren. Hoe kwam men 
er toe, een jonge bij "nymf" te noemen, terwijl toch het Griekse 
woord normaal betekent "jonge vrouw, huwbaar meisje, bruid". 
Met de enige verklaring, die ik aantrof, kan ik mij niet verenigen. 
Weliswaar herinnert G ü n ter t 2) terecht aan de woorden van 
Porphyrius 3): II'YJyat ~è ?tat váflara ol?tëÏa raîç v~eláal VVflrpalç ?tal 
En ye fliiX;"ov vVflrpatÇ raîç '1fVXaîç äç lMwç flëÀ{aaaç Ol naÀawt 
i"áÀovv, ij~ovijç ovaaç ieyaau"áç, een plaats, uitvoerig besproken 
door Cook 4), en zo vertaald: "WelIs and streams are akin to 
Hydriad nymphs; and still more so to nymphs in the sense of 
souis, which our forefathers called by the special term fliÀlaaal 
sin ce they were producers of pleasure." Bovendien trekt Güntert 
de behartigenswaardige vergelijking tussen dit gebruik van VVflrp'YJ 
en dat van lat. pupa, dtsch Puppe, nedl. pop voor de ingesponnen 
larve, de cocon van vlinders en bijen. Maar wanneer hij dan, o.a. 
met een beroep op de betekenis-ontwikkeling van lat. larva, con
cludeert, dat nympha de zin moet gekregen hebben van "spook, 
demon", houdt hij met twee factoren geen rekening. In de eerste 
plaats zegt Porphyrius nadrukkelijk (zie boven p. 37), dat het 
speciaal gaat om bijen, die weer als ziel hun intrek zullen nemen 
in een menselijk lichaam; men krijgt de indruk, dat het volk 
daarbij dacht aan jonge bijen, en zekere gelijkenis zag tussen een 
vlinderpop (waarvan de naam op andere insectenpoppen zal zijn 
overgegaan) en een wikkelkind. Ten tweede verwaarloost hij het 
feit, dat ten aanzien van larva het latere taalgebruik de geciteerde 
opvatting steunt, wat echter vVflrp'YJ betreft, zeker niet. Integendeel 
lijkt het wel, alsof dit woord een vno"ÓeWfla is geworden, een lief
kozende benaming, dus "liefje, schat" . Bij Homerus b.v. komt 
herhaaldelijk de verbinding voor vVflrpa rp{À'YJ: zo spreekt een oude 
voedster tot haar volwassen pleegkind (Gd. 4,743); Iris tot Helena 
(Il. 3,130); in beide gevallen zijn de toegesprokenen, resp. Penelope 
en Helena, getrouwde vrouwen, en betekenen de woorden iets als 
"lieve schat" . 

1) vrpatvelV van nymfen: Hom. Od. 13,108; 10,221 v.v.; Heichelheim 
1545,42; van bijen; Plat. Gri t. 116 B; Tryph. 536. 

2) Kalypso (1919) 226 v.v. 
3) Antr. nymph. 18. 
4) T.a.p. 16 v.v. 
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Reeds Weicker 1) schreef over de "Nymphen aller Art": "Auch 
sie sind trotz aller Differenzierung Seelenwesen." Men moet zich 
m.i. voorstellen, dat in het grijs verleden de oude Griek bij het 
zien van bijen, zwermend in of uit een grot, zich verbeeldde, dat 
daaronder zielen van overleden verwanten en verre voorouders 
konden zijn, evenals zielen, die nog eens in kinderlichamen hun 
intrek zouden nemen. Geen wonder, als hij dan met ontzag vervuld 
werd, en hun bovennatuurlijke vermogens toeschreef, benevens de 
eigenschappen, die hij van bijen kende, als muzikaliteit 2) en liefde 
voor bloemen 3). Natuurlijk hebben zij grote belangstelling voor 
bijenteelt 4), terwijl ze zich ook in de droom van de mens niet 
onbetuigd laten 5). Het is moeilijk uit te maken, of de naam NVflrpat 
ervan getuigt, dat men oorspronkelijk voor een bijenzwerm niet 
de vrees koesterde, die we, gelijk we zagen (p. 38) later zo dikwijls 
opmerken, dan wel, of we hier met een eufemisme te maken 
hebben, als in het geval van de Eumeniden 6). Tenslotte dient er 
aan herinnerd te worden, dat volgens Aristoteles (zie schol. Theocr. 
5,53) het de Nymfen waren, die Aristaeus de honingcultuur leerden. 

1) a.w. 18,5; vgl. 38,6; 66. 
2) Heichelheim 1545,60. 
3) Zij zijn 7loÀvavi}eiç, hymn. Orph. 51,7. 
4) Heichelh e im 1549,27; h. Orph. 51,3. 
5) Vgl. Longus, Pastoralia 3,27,2, p. 229,21 Hercher : ar fJe (Nvf.lrpat) 

avrep y.ai}evfJovrt vvxrwe Èv roiç avroiç Èrp{aravrat axf}f.laatv, Èv olç y.ai 7leóreeov. 
6) Meer voorbeelden bij H. Güntert, Von der Sprache der Götter und 

Geister (1921) 15 v. 
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ExcursU8 11 

Helena roept bij Euripides 1) de Sirenen op uit de onderwereld, 
om in haar benarde omstandigheden haar klachten met treur
muziek te begeleiden, en spreekt ze met deze woorden toe: IIre(!orpó(!ot 
veávu5eç, na(!{HvOL, X{}ovàç "ó(!at, Eet(!ijveç. Men moet hier niet met 
van Herwerden in zijn kommentaar denken aan de Sirenen, die 
dikwijls op de graven afgebeeld stonden; hier heten ze immers 
dochters van de Aardgodin, en zijn chthonische wezens 2). Verder 
valt op te merken, dat zij nog voorgesteld worden, evenals de 
Dhrieën, als gevleugelde jonge vrouwen, niet als vogels met vrouwe
hoofd. Wat het epitheton m:e(!orpÓ(!OL aangaat, verdient een op
merking van Weicker 3) de aandacht, waar hij in ander verband 
herinnert aan Plinius' beschrijving 4) van het barre Noorden, waar 
men vindt 'Ripaeï montes et adsiduo nivis casu pinnarum simili
tudine Pterophoros appelIata regio, pars mundi damnata arerum 
natura et densa mersa caligine' , "het Rhipaeïsch gebergte en de 
landstreek, die door de aanhoudende sneeuwval wegens de ge
lijkenis met veren " Verendragend" heet, een door de natuur ver
doemd deel van de wereld, en in dichte duisternis gedompeld." 
De vraag rijst dus, of de ptera, die deze Sirenen dragen, werkelijk 
"vleugels" zijn of sneeuwvlokken als "veren", en of zij dus in het 
hoge Noorden gelokaliseerd worden 5). Die vraag moest ook reeds 
boven (p. 57) gesteld worden, toen het ging over de Delphische 
tempel, door bijen gebouwd uit was en ptera . Nu kan men moeilijk 
ontkennen, dat in sprookjessfeer sneeuw beter denkbaar is als 
bouwmateriaal dan veren. Bovendien herinner ik aan onze conclusie, 
dat met de bouwende bijen metselbijen moeten bedoeld zijn. Wel 
is de lokalisering der Sirenen in het hoge Noorden ongewoon; 
W eicker 6) neemt aan, dat Hesiodus het eerst hun een plaats 
aanwees aan de Westkust van Italië. Maar dat geldt dan van de uit 
Homerus, Od. 12,39 v.v. bekende, onder Egyptische invloed met een 
mensenhoofd gedachte en voorgestelde zielevogels. Maar de Kre-

1) Eur. H el. 166 v.v. 
2) Vgl. Weicker, Roseh. Lex. 4,604,48; Zwicker, RE 3 A, 294,28-

298,24. 
3) Seelenvogel 24,6. 
4) N.H. 4,88. 
5) "De sneeuw lijkt op veren," zegt Herodotus 4,31, naar aanleiding 

van het feit, dat volgens de Skythen de lucht vol is van veren. V gl. art 
Pterophoro8 van H. Treidler RE 23, 14990. 

6) Roseh. L ex. 4,608,20. 
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tische en Myceense kunst van de bloeitijd kende dat type nog 
niet 1); daar vinden we uitsluitend de zielevogel met vogelkop; 
men kan zich daarom goed denken, dat de aete~lI, oorspronkelijk 
een zielebij - het woord was volgens de grammatici 2) van oorsprong 
manlijk, maar werd vrouwelijk, toen onder invloed van Egypte 
het begrip gepersonifieerd werd en de vogel gewoonlijk een vrouwe
hoofd kreeg - aanvankelijk ondersteld werd elders te verblijven. 
In dat geval zou de voorstelling van de tweede tempelbouw in 
Delphi uit bijenwas en "veren", d.i. sneeuw, verband kunnen 
houden met de invloed van Kreta op Delphi, die reeds ter sprake 
kwam. Niet zonder betekenis lijkt hier een opmerking van Arm
bruster 3), naar aanleiding van Ps.-Aristoteles, 9,40,623b, bij een 
indeling van bijensoorten, die niet in gezelschap leven: hij onder
scheidt daar de kleine bruine seiren, en een andere grotere seiren, 
die zwart en gevlekt is. Armbruster schrijft: "Den Namen nennen 
auch Aelian 4,5; 5,13.42; Pluto Quaest. conv. 9,14,6. Aristoteles 
erwähnt das Tier nicht. Eine Beschreibung erhalten wir nirgends ... 
Von der Aristoteles wohlbekannten Mörtelbiene (wenigstens von 
der Chalicodoma muraria) ist das Männchen kleiner und rötlich 
braun, das Weibchen deutlich grösser und schwarz, also kaum 
"geHeckt" oder gebändert." Indien inderdaad de seiren een metsel
bij was, zou dit, als gezegd, een steun zijn voor onze opvatting. 

De Sirenen - zo zagen wij reeds - waren chthonisch. Aan 
W eicker, die het eerste hoofdstuk van zijn "Seelenvogel" betitelt 
"Die Sirenen als Seelen Verstorbener" was dit niet ontgaan. Daar
van spreekt ook een Sophocles-fragment 4): Eet(rijllaç àqm'ó/-lrJlI, 

(/Jóexov xóeaç, {}eooiJvre TOVÇ "4r5ov lIÓ/-lOVÇ. Hier heten de Sirenen 
dochters van de zeegod Phorcus, en zijn dus zusters van Nyx, de 
nachtgodin, de Graien en Gorgonen. 

Evenals de Nymfen hebben de Sirenen opvallende eigenschappen 
met de bijen gemeen. Dat zij zeer muzikaal en zangrijk zijn, onder
vond ook Odysseus; haar zang was volgens Homerus 5) /-leAIYrJevç, 
honingzoet klinkend. Ook kennen zij de toekomst en geven voor
spellingen 6). Hoe het komt, dat men aanvankelijk slechts twee 
Sirenen telde - zo ook Homerus, en zie de dualis {}eooiJvre in het 
Sophocles-citaat - terwijl men er later drie aannam en zelfs wel 
een onbegrensd aantal 7), weet ik niet te verklaren. Blijkbaar 

1) Weicker, t.a.p. 619,16. 
2) Herodian. 2,922,23 Lentz. 
3) Arch. f. Bienenk. 1 (1919) 210. 
4) Soph. fr. 777 Nauck. 
5) Od. 12,187. 
6) Weicker, Seelenvogel 26; Zwicker, t.a.p. 290,61. 
7) Weicker, ibid. 8. 
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houden de Sirenen ook van bloemen, Homerus 1) merkt tenminste 
op, dat zij zich op een bloemrijke weide bevinden. 

Indien deze beschouwing juist is, dan ontmoeten elkaar te Delphi 
in de Thrieën (Dhrieën) en de bijen, die de tweede tempel bouwden, 
om zo te zeggen, de noordelijke en de zuidelijke zielebij. Een aan
wijzing daarvoor, dat in de Kretisch-Myceense cultuur de zielebij 
bekend is geweest, geeft de reeds vermelde recente vondst van 
Marinatos 2), die in een koepelgraf bij Peristeria, noordelijk van 
het Pylospaleis van Nestor tien gouden bijen vond (afb. 8). 

1) Od. 12,159. 
2) BCH 89 (1965) 2 p. 743, fig. 20. 
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MUZEN EN BIJEN 

ExcursU8 III 

De etymologie van het woord Movaa is onzeker (zie Frisk s.v.). 
De meeste instemming vond nog de verklaring van Ehrlich 
(K.Z. 41, 287 v.v.), die door Kretschmer (Glotta 1,385) "an
sprechend" genoemd wordt, en door Boisacq (s.v.) werd over
genomen. Hij acht het woord ontstaan uit */-lovf}-!a en vergelijkt 
ohd. mendï "opwinding", en gr. /-lBVifrJerr rpeov-dç naast /-lBVfh7eatç' 
/-lBet/-lVatç (Hesychius-glossen). De betekenis zou dan zijn "seelische 
Erregung", en de Muzen worden de "opgewondenen, uitgelatenen" . 
Wanneer ik mij, als niet-linguist, niet vergis, is voor deze theorie 
een nieuw argument aan te voeren, ook met een glosse van Hesy
chius, nl. eoveU5Bç' vV/-lrpat, Movaat. In tweeërlei opzicht is dit een 
belangrijk gegeven. Ten eerste worden de Muzen zonder meer met 
nymfen gelijkgesteld, iets, wat ons niet bevreemdt. Voor het 
oorspronkelijk karakter van de Muzen als bronnymfen kan ik vol
staan met te verwijzen naar Hermann Kees 1), die o.m. citeert 
Aristid. rhet. 2 p. 708 Dind. NV/-lrpaç "a/. MoVaaç àBt nwç avváyovat, 
en Varro bij Servius, Buc. 7,21, volgens wien 'ipsae sunt nymphae 
quae et Musae' (en wel bronnymfen, zie het vervolg). In dit opzicht 
is de overeenkomst groot ook tussen Muzen en Sirenen 2). Ten 
tweede valt het op, dat de aanduiding eOVet~Bç "de onstuimigen" 
zich uitstekend aansluit bij de door Ehrlich onderstelde betekenis 
van Movaat. En, naar het mij voorkomt, nog bij iets anders. De 
rhetor Menandros 3) spreekt aldus Apollo aan: nBe/. aÈ eoveat, nBe/. 
aÈ eVá~BÇ. De vermelding van de Thyiaden wijst op de Apollo 
van Delphi, nadat zijn cultus daar de Dionysische inslag gekregen 
had, en het is, alsof de schrijver het front van de Delphische Apollo
tempel voor zich zag, "denn auf der Vorderseite des Tempels 
entsprach, als sichtbarer Beweis der engen Verbindung von Apollon
und Dionysoskult zu Delphi, der dionysischen Gruppe die apol
linische mit ApolIon, Leto, Artemis und den neun Musen" (H. 
Kees t.a.p.). Nauwelijks kan het dan ook vermetel heten, in 
eoveat evenals in eOVet~Bç de Muzen te zien, dus niet met Bursian 4) 
de naam te veranderen in eetat. Overigens was die gissing zo on
gerijmd niet, want met de Dhrieën hebben de Muzen gemeen, dat 

1) RE 16,692.702 i.f. 709, 1. 
2) Vgl. Weicker, Seelenvogel, 66. 
3) nEel èm&IXTIXwv p. 546,6 Sp., geciteerd door Radermacher, a.w. 

172,1. 
4) Zie Radermacher, t.a.p. 
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zij nymfen en oorspronkelijk bijen waren. Hiervoor bestaan tal 
van aanwijzingen. Evenals de bijen inspireerden ook de Muzen: 
"L'inspiration dispensée par les Muses à leur favoris demeure Ie 
type Ie plus achevé de cet influx discret de la pensée divine" -
aldus Bouché-Leclercq 1), die terecht verwijst naar Hesiodus' 
Theogonie vs. 31 v., waar dan bovendien gezegd wordt (vs. 80 v.v.) 
"that whomsoever they honoured and looked up on at his birth, 
on his tongue they shed a honeyed dew and from his lips would 
drop gentie words and he would speak counsel unerringly" 2). 

Zoals de Muzen als nymfen beschouwd werden, werden ze ook 
met de Sirenen geïdentificeerd 3); dat op zichzelf wekt reeds het 
vermoeden, dat overeenkomstige wezens in verschillende delen van 
Griekenland verschillende namen droegen, en dat de Dhriai van 
Delphi en de Parnassus haar zusters vonden in de Musai, gelijk 
ze heetten in haar stamland Pierië rond de Olympus. 

Haar gemeenschappelijke liefde voor zang en muziek bracht ze 
nog dichter bij elkaar, en leidde zelfs tot het ontstaan der mythe 
van haar onderlinge wedstrijd, volgens de overlevering bij de stad 
Aptera aan de Noordkust van Kreta. De naam van deze stad is 
voorgrieks, en behoort tot de vele homonymieën onder de geo
grafische namen van Kreta en het vasteland van Klein-Azië; hij 
luidde oorspronkelijk Aptara (zo nog op munten); deze stadsnaam 
kwam ook voor in Syrië. De vorm Aptera, opgevat als "ongevleu
geld", heeft tot allerlei fantasieën aanleiding gegeven. Zo heette 
het, dat de Muzen in de zangwedstrijd de overwinning behaalden, 
en als zegeteken zich tooiden met veren, waarvan ze de Sirenen 
beroofden. Volgens Weicker 4), bij wien ook Zwicker 5) zich 
aansluit, zou deze lezing verband houden met Alexandrijnse voor
stellingen, die de Muzen een hoofdtooi van veren gaven. De Sirenen 
zouden daarop door een sprong in zee de dood gezocht hebben. 
Deze verklaring kan heel goed secundair juist zijn, ook wanneer 
wij zouden moeten aannemen, dat het woord aptera oorspronkelijk 
verstaan werd als "ongevleugelde insecten, b.v. (metsel)bijen, daar 
immers ook de bijen, die hun naam aan de Nymfen gaven, nog 
jong waren - volgens Plinius 6) geldt dit evenzeer voor de O'eteijveç. 
Volgens hem hebben zij dan nog geen vleugels, hoewel Pollux 7) 
het daarmee niet eens is: zij heten, zegt hij, vvp,cpat, Ènetèjàv ij~1J 
nueocpvwO'tV, "wanneer ze reeds vleugels gekregen hebben." 

1) a.w. 1,348. 
2) Ransome, a.w. 103. 
3) Kees, t.a.p. 690,48; Weicker, Seelenvogel 56,5. 
4) Roseh. Lex. 4,616,28. 
5) RE 3 A, 298,48. 
6) N.H. 11,48; vgl. Arist. H.A. 5,19. 
7) 7,147. 
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Wanneer we tenslotte nog van Himerius 1) en Philostratus 2) 
vernemen, dat, toen de Atheners naar de Ionische koloniën over
staken, de Muzen hun voorgingen in de gestalte van bijen, moge 
dat volgens Kees niet uitzien naar oude sagenstof; volgens hem 
zou de sage een hulde zijn van de Atheense kolonie Amphipolis 
aan de Strymon, en daarom niet ouder zijn dan de 5e eeuw v. Chr., 
omdat later de gezindheid der burgers van Amphipolis jegens 
Athene niet bijzonder gunstig was. Nu heeft ook al tevoren de 
onderlinge verhouding tussen beide steden niet uitgeblonken door 
warmte van gevoelens 3), en het is moeilijk in te zien, waarom niet 
de Atheners zelf zich op een dergelijke bovennatuurlijke leiding 
kunnen hebben laten voorstaan, te meer, daar wij uit de klassieke 
Oudheid en ook uit later tijd tal van parallellen kennen voor 
dergelijke als gids dienende dieren 4) . Trouwens, bijen traden meer 
als gidsen op, o.a. toen de Boeotiër Saon op raad van de Pythia 
het Trophoniosorakel zocht 5). Het is minstens even goed mogelijk, 
dat de oorsprong van deze sage bij de Thraciërs zelf te zoeken is, 
vooral wanneer men bedenkt 1°. dat Strack 6) indertijd pleitte 
voor de ontlening van de Nymfencultus der Grieken aan de Thra
ciërs, waarmee Kazarow 7) zijn instemming betuigde en 2°. dat 
Aristaeus, die als uitvinder der apicultuur gold, zeer nauwe be
trekkingen met Thracië had 8), ook naar het oordeel van Kazarow 9), 
om nog te zwijgen van onze gissing (boven p. 47), waarvan de 
juistheid onbewezen is, dat de naam van de stam der Dardanoi op 
bij en cultus wijst. 

1) Or. 101 p. 60. 
2) Heroik. 294 Kays. 2,149 (Kees 711,59). 
3) Oberhummer, RE 1, 1951, 7. 
4) V gl. J. Her b i 11 0 n , U n type de réponse oraculaire, Rev. BeIge 5 

(1926) 5; S. Reinach, Cultes, mythe8 et religions 1,24. 
6) Paus. 9,40,8. 
6) Arch. Münzen van Thrakien, 2,1,208. 
7) RE 6 A 511,51. 
8) Hi11er von Gaertringen, RE 2, 855; Radermacher, SBWien 

182,3,28. 
9) RE 6 A, 488,35. 
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DE TAAL DER DODENZIELEN 

ExcursU8 IV 

Een levendige conversatie bestond volgens de antieke mens in 
de onderwereld niet, want behoorlijk spreken konden de doden 
niet: volgens Homerus 1) doen zij niet anders dan T(!{Cet'II, een 
piepend of knirpend geluid maken, als van muizen, vleermuizen 
of jonge vogels (zie Excursus V). De Romeinen noemden de schim
men van doden silentes 2) of taciti 3); Tacitaof Dea Muta was 
een onderwereldgodin, van wie wij niet al te veel weten. Maar 
dergelijke opvattingen wisselen voortdurend. In het algemeen en 
voor alle tijden geldt de juistheid van Landau's opmerking 4): 
"Fragt man nun, ob das Volk und die Erzähler an solche Vorgänge 
geglaubt haben, so lässt sich eine allgemein gültige Antwort nicht 
geben. Gewiss, bei Plato, den Dichtern und Theologen ist vieles 
allegorisch gemeint, aber das naive Volk, seine uralten Vorstel
lungen bewahrend, fasste und fasst zum Teil noch jetzt vieles als 
buchstäblich wahr auf, und manche Dichter und Prediger, die auf 
dem Grunde des alten Volksglaubens ihre allegorischen Gebäude 
aufrichteten und ausschmückten, sind manchmal selbst in diesen 
Glauben zurückgefallen." Hoe inconsequent men zijn kon, gaat 
men zich realiseren, als men denkt aan de vele ~aTaf3á(]etç, tochten 
naar het dodenrijk, door levenden ondernomen, om de doden te 
ondervragen - dat begon reeds met Gilgames, die zijn voorvader 
Utnapistim raadplegen wilde, men denke ook aan Odysseus, in 
boek XI der Odyssee en aan Aeneas in Aeneïs VI - die geen zin 
zouden gehad hebben, indien de doden niet spreken konden, en 
hun taal niet voor een levend mens verstaanbaar was; dit zelfde 
geldt voor de inspiratie in dromen. Zonder een dergelijke inconse
quentie had ook een schrijver als Lucianus niet zijn Ne~(!t~o;' LI táÄ.oyot, 
"Conversatie tussen doden", kunnen schrijven. Vereist was natuur
lijk evenzeer, dat dodenzielen de taal der levenden kenden en 
konden verstaan. Wanneer zij dan ook in de gedaante van een dier, 
b.v. van een bij, verschenen, wordt dit soms met nadruk mee
gedeeld. "In der Normandie" - schrijft Menzel 5) - "wo ger
manischer Einfluss vorherrscht, glaubt man von den Bienen, sie 
verstünden alles, was man sagt." 

1) Il. 23,101; Od. 24,5-9. 
2) Verg. Aen. 6,264; Ov. Fast. 2,609; 5,481. 
3) Ov. Fast. 5,422. 
4) Helleund Fegfeuerin Volksglaube, Dichtung und Kirchenlehre (1909) 130. 
5) a.w. 128. 
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Wanneer nu dodenzielen zich van de taal van de levenden be
dienen, dan vertoont toch hun wijze van uitdrukking dikwijls 
speciale eigenaardigheden. Het zou ons te ver voeren, daarop uit
voerig in te gaan; we kunnen slechts verwijzen naar de reeds ge
citeerde verhandeling van Hermann Güntert, Van der Sprache 
der Götter und Geister" 1). 

De overeenkomst van de zieletaal met bijengezoem kwam reeds 
uitvoerig ter sprake (p. 36 v.). Het Grieks spreekt dan van {36t430ç, 
{3ofl{3e'ill, ook wel T(!t' Etll , (Plut. Mor. p. 567 E). 

Er zijn aanwijzingen, dat vooral in Orphisch-Pythagoreïsche 
kringen dergelijke voorstellingen populair waren. Zo vertelt Hiero
nymus van Rhodus (3e eeuw v. Chr.) bij Diog. Laert. 8,21 van 
een katabasis van Pythagoras, die in de onderwerld de schim van 
Hesiodus zag, n(!oç ~dollt (je'(Jefléll'f/lI "ai T(!t'ovaav. Het begin van 
Fragm. Orph. 224 bespreekt de verandering van zielen in dieren. 
Dieterich in zijn Nekyia (1913) handelt hierover uitvoeriger 
(p. 129 v.v.). 

Het Latijn gebruikt bij voorkeur murmur (Verg. Aen. 6,709 v.v.); 
mussare, susurrare, bombilare. 

Opvallend is, hoezeer over nagenoeg de hele wereld de opvat
tingen over de zieletaal in de Oudheid - en nu nog bij primitieve 
volken - overeenstemden 2). Als in Egypte de zielen roepen naar 
Re, klinkt het "als ob ... ein Bienenschwarm summte - - - auch 
glaubt man ein ganzes Nest von Vögeln zwitschern zu hören 3). 
Bij de stam der Tschuckschen zijn de dodenzielen "very smaH' 
When passing by, they produce a sound like the humming of a 
bee or the droning of a beetie" 4). Shakespeare blijkt deze voor
stelling te kennen, wanneer hij in zijn " Julius Caesar" Calpurnia, 
als zij ongerust is over het lot van haar gemaal, o.m. laat zeggen: 
" And ghosts did shriek and squeal about the streets." Volgens 
inboorlingen langs Torres Strait, tussen Australië en West-Irian, 
hoort men de zielen van doden "twittering on the tree-tops" 5). 
Overigens moet men niet uit het oog verliezen, dat het zo algemeen 
gebruikte Griekse T(!t, etll niet het normale piepen of tjilpen van 
jonge vogels aanduidt; daarvoor zeide men ntnt'Etll of TtTt'et1l, 
het verschil is, dat T(!t,Etll de angst of jammer uitdrukt van jonge 
vogels, die zich bedreigd voelen, en dan ook figuurlijk de kreten 
van de arme zielen, die van heimwee vervuld zijn naar hun vroegere 

1) Voor de dierentaal enige goede aanwijzingen bij J . G. Frazer, 
The language of animala, Archa.eol. Rev. (1888), 1, 266 v . 

2) Vgl. voor Griekenland: Gruppe-P!?ster, Roseh. Lex. 6,46. 
3) Ad. Erman, Die ReUgion der Agypter (1934) 234. 
4) Ivar Paulson, a.w. 3,163. 
6) Bastian, Verbleibs-Orte 39. 
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aardse leven 1). Zo zal het te verklaren zijn, dat de T(!Lf-ladç f-lVÓç 
"gepiep van een muis" 2) beschouwd werd als een onheilspellend 
voorteken. Maar daarmede komen we tot het onderwerp van onze 
volgende excursus. 

1) Daarom was de gedachte van Zenodotus niet gelukkig, in Hom. Il. 
2,314 bIJ' Ö yE ToVÇ (jonge mussen, door een slang belaagd) ÈÄutvà ~aT~a{hE 
TETetywTaç dit laatste woord te vervangen door TtTlCovraç, waartegen een 
scholion terecht opponeert: ~aTà q>tlatv tpfJeyy6P.EVOt TtTlCoVatv, oZ t5è ~aTEa{Jt6p.EVo, 
TelCOVatv. 

2) Pluto Marcellus 5. 
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ANDERE ZIELEDIEREN EN MANIFESTATIES 
VAN DODENZIELEN 

ExcursU8 V 

Hier zou een veelzijdig geschoold psycholoog aan het woord 
moeten komen, want het begrip " ziel " stelt ook de moderne mens 
voor zoveel problemen, dat men zich niet verbazen kan, wanneer 
telkens blijkt, dat de opvattingen van de antieke mens en ook 
nu nog die van primitieven sterk uiteenlopen en gewoonlijk heel 
vaag blijven. Telkens moeten de wetenschappelijke onderzoekers 
constateren, dat alle systeem in die opvatting ontbreekt; ook 
heeft aan de grondigheid van die onderzoekingen wel een en ander 
ontbroken 1). Men is het er in de eerste plaats niet over eens, of 
aan de ziel, die vrij is van het lichaam, wel leven is toe te kennen. 
Zo is volgens de Jakoeten in Oost-Siberië de ziel een steentje of 
een stukje kool 2). Elders denkt men aan een blauwachtig wolkje, 
maar dat schijnt tot IJsland beperkt. Tweemaal kwam ik daar dat 
motief tegen (vgl. p. 27). Zo las ik 3): "In einer isländischen Sage be
obachtet ein Reisender, der bei Nacht munter bleibt, wie aus dem 
Munde seines Geschlafen ein bläulicher Dunst aufsteigt, sich langsam 
nach der Oeffnung des Zeltes bewegt und ins Freie dringt. Er folgt 
ihm, sieht ihn über die Fläche ziehn, durch einen Pferdeschädel 
kriechen, an einem ganz kleinen Bächlein auf und ab irren, hilft ihn 
hinüber, indem er ihm einen Peitschenstiel über den Grabenlegt und 
folgt ihm bis zu einer kleinen Bodenerhöhung, worin die Seele schlieft 
urn nach einer Weile den nämlichen Weg zurückzunehmen in ihren 
Leib." Hier herkent de aandachtige lezer verschillende motieven 
uit boven (p. 27; 66,1) reeds geciteerde verhalen, waarin echter 
de ziel zich als bij manifesteert, nl. de moeilijkheid van de overtocht 
over een smal water en de wijze, waarop daarbij hulp geboden wordt. 
Men zal dan ook licht de conclusie van Laistner aanvaarden, 
dat we hier met een latere ontwikkeling te maken hebben. Dit 
te meer, omdat de IJslandse sage nog een motief bevat, dat haar 
oorsprong schijnt te verraden, nl. het verblijf in de paardenschedel. 
De tweede bron 4), waar ik dit verhaal aantrof werd reeds boven 

1) Ivar Paulson, a.w. 3,355. 
2) Paulson, 3,170. 
3) L. Laistner, Nebelsagen (1879) 128 V.; naar K. Maurer, 18-

ländische Volk88agen (1860) 81, dus aan dezelfde bron ontleend als boven. 
4) W. A. Craigie, Scandinavian Folklore (1896) 323, naar Jón 

Árnasón's 18lenzkar frj6dsögur og Aefintyri3 1 (1862) 356; ook bij E. T. 
Kristensen, Danske Sagn 2 (1893) G., 101. 

349 



90 INSPIRATIE DOOR BIJEN IN DE DROOM 

(p. 27) geciteerd. Het slot wijkt niet veel af van de eerste lezing, 
maar het valt op, dat de paardeschedel hier vervangen is door 
blijkbaar een heel karkas van een paard, en dat daarin een zwerm 
vliegen zoemt. Dat deze vliegen geleidelijk de plaats van bijen 
ingenomen hebben, kan niet twijfelachtig zijn voor wie bedenkt, 
dat, zoals Olck 1) het uitdrukt, "ein sehr verbreiteter und über 
das Mittelalter hinaus sich erhaltender Aberglaube annahm, dass 
die Bienen aus verwesenden Rindern entstehen könnten." De dode 
stier is hier dus vervangen door het dode paard, evenals door de 
dode leeuw in het bekende verhaal van Simson (Richt. 14,3 v.v.). 
Maar zie overigens p. 29. Dit sprookje van de "bougonie", de 
geboorte van bijen uit dode runderen, zou volgens Kreuzer, 
Symbolik 1,3750, van Egyptische oorsprong zijn; op p. 66 zagen 
wij reeds, hoe Porphyrius daarvan een astrologische verklaring gaf. 

Pluraliteit van zielen 

Een ander punt, waarover verschillend gedacht wordt, betreft 
de vraag, hoeveel zielen een mens heeft, en dit punt raakt onmid
dellijk ons onderwerp. Het is niet ongewoon, bij primitieve volken 
het geloof aan een pluraliteit van zielen aan te treffen, maar zelden 
zijn ze in hun opvattingen consequent; dikwijls spreken ze zich
zelf tegen 2). Mede daardoor heeft aan de grondigheid van het 
onderzoek - voorzover schrijver dezes dat overziet - niet zelden 
veel ontbroken. Wel hebben Loorits 3) en Arbman 4) zich op dit 
punt zeer verdienstelijk gemaakt. Laatstgenoemde constateerde in 
India, in Griekenland vóór de klassieke tijd, en in het hoge Noorden 
een uitgesproken zieledualisme. Voorzover deze theorie ten aanzien 
van de oude Grieken op het verschil in betekenis tussen 1pVx1Î en 
fJv/-lÓç berust, wordt zij door Erwin Rohde (Psyche 9-10 p. 1,45,1 
en 2,141,2) op goede gronden bestreden, al ontgaat het hem niet, 
dat er nu en dan neiging is tot dualisme. _ 

Een volksstam als die van de Caraïben neemt in de mens even 
zovele zielen aan als er plaatsen zijn in het lichaam, waar men de 
hartslag voelt, gelijk de pols. Deze zielen zou Paulson "Körper
seelen" noemen; het verkrijgen van een juist overzicht wordt voor 
de niet-psycholoog-van-professie bemoeilijkt door de zeer uiteen
lopende terminologie, waarvan zich de deskundigen bedienen. "Der 
allgemeine Charakter der primitiven Seelenauffassung der nord-

1) t.a.p. 434,48, met veel materiaal. 
2) Harva, a.w. 252. 
3) a.w. 3,206. 
4) E. Arbman, Unters, zur primitiven Seelenvorstellung mit besonderer 

Rücksicht auf Indien (Le Monde Oriental 20 (1926) 84 V.v.; 21 (1927) 1 v.v.). 
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eurasischen Völker" - zo schrijft Paulson 1) - "lässt sich als 
Seelendualismus oder dualistischer Pluralismus kennzeichnen, in
dem als die konstitutiven Seelenelemente einerseits die Freiseele 
andererseits aber eine oder mehrere differenzierte Körperseelen 
(Ichseele und Lebensseele) erscheinen." De "Freiseele" is volgens 
hem de verschijningsvorm van de mens buiten het lichaam, dus 
b.v. in de droom (Traumseele) en ook identiek met de "Schatten
seele", het "schattenhaftes Abbild des Menschen". Daarentegen 
omvat volgens hem, gelijk gezegd, de "Körperseele" zowel de 
"Lebensseele", een orgaan van het lichaam, dat functioneert in 
de adem, de hartslag, dus ook in de pols en verder in bloedcirculatie 
en spierbewegingen, als ook de "Ichseele", die het bewustzijn 
verleent en een emotioneel evenals een intellectueel aspect vertoont. 
Dergelijke onderscheidingen, die zelden in volmaakt dezelfde zin 
gebruikt worden (zo acht Harva de"Freiseele" identiek met de 
"Schattenseele" of " Gespenstseele " , terwijl door velen de "Hauch
seele", de 'ljJVX~ dus, als een zelfstandige vorm wordt opgevat) 
zijn van betekenis voor het begrip der vele zieledieren; Paulson 
b.v. merkt op: "In Karelien, Savolax und Nordtavastland (Fin
land) ... (komt voor) ... elohiiri "Lebsnsmaus", ilohiiri ("Haut
maus" (in verband met het kloppen van de pols, het trekken van 
een ooglid, enz.; dus Paulsons "Lebensseele"), stellenweise 
einfach elo, "Leben", oder elokas "lebhaft" , was alles auf die 
Auffassung hinweist, dass ein innerkörperliches Seelentierchen als 
Urheber und Unterhalter des Lebens im Körper des Menschen und 
Tieres angesehen worden ist." Gelijk bekend is, komt de muis heel 
algemeen als levensziel voor 2); dat dankt hij aan zijn grauwe kleur, 
want vrijwel alle zieledieren zijn grauw, zelfs gewoonlijk de ziele
vlinder, die dan als nachtvlinder gedacht wordt. Dat beeld stond 
ook V ergilius voor ogen, toen hij beschreef, hoe Aeneas in de voorhof 
van de onderwereld een oeroude olm zag staan, 'quam sedem somnia 
volgo / vana tenere ferunt foliisque sub omnibus haerent.' Onder 
tegen alle bladeren zitten 8omnia, dromen, droomzielen, waarbij 
men niet met Norden aan nestelende vogels moet denken maar aan 
nachtvlinders, die graag 's nachts onder tegen boombladeren zitten. 
In sprookjes, die geheel parallel lopen met het boven aangehaalde, 
waarin een bij tevoorschijn komt uit de neus of mond van een 
slapende, is meermalen de bij door een muis vervangen. Intussen 

1) a.w. 41 v. 
2) Paulson, 3,42; 368; Y. H. Toivonen, Spuren primitiver Seelen

vOTstellungen in der Sprache (Finnisch-ugrische Forschungen, 27 (1941) 
207 v.v.; Kleinpaui, a.w. 22; Craigie 325; Asko Vilkona, Das 
Verhalten der Finnen in "heiligen" Situationen, FR n° 164 (1956) 113 v.v.; 
Ninck, 2,170; P. Sartori, Vogelweide, Zs. d. Vereins f. Volksk. 15 (1905) 
4; Henzen 34. 
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was de grauwe kleur van de muis niet obligaat. Dat meende ook 
Goethe 1), toen hij Faust na zijn dans met de jonge heks tot 
Mephistopheles liet zeggen: "Ach! mitten im Gesange sprang / ein 
rotes Mäu8chen ihr aus dem Munde". Maar de rode zielemuis is 
ook elders niet onbekend 2). Of Toivonen 3) gelijk heeft, die met de 
levensmuis in verband brengt de uitdrukking "muizenesten in het 
hoofd hebben", waag ik niet uit te maken. 

Niet alleen verschijnt de ziel als muis, maar dikwijls ook als 
wezel 4), hagedis 5) of slang 6). 

Het is duidelijk, dat de gedachte aan een ademziel, een eigenlijke 
VJVxfJ, niet gemakkelijk leiden kon tot een vormgeving als een van 
de genoemde dieren; men stelde zich voor, dat zij als zodanig in 
het levende lichaam aanwezig waren en het bij de dood verlieten, 
niet eerst dan vleugels kregen en als zielebij, zielevlinder of ziele
vogel de vrijheid zochten. Tot deze laatste kategorie kan ook 
gerekend worden de mier of termiet 7). Wat de hagedis betreft, 
is het opmerkelijk, dat mndl. haghetisse ook "heks" betekent. 
Daarentegen valt de spin 8) onder de eerste kategorie. Tot de andere 
groep behoren naast vogel, vlinder, vlieg en bij ook de wesp 9), 
de mug 10), de kever ll)en krekel, over welke Ransome 12) opmerkt 
(met verwijzing naar Henzen, a.w. 127): "The souls ofthe unborn 
are ... connected with crickets (Heimehen). Originally the name 
Heimchen was not used for crickets but for bees, and the unborn 
souls were conducted by Mother Perchte from her heavenly home 
to the earthly world of the body. This was done on the Perchten
nacht (January 6th, the New Year)". Van bijna al deze dieren 
geldt, dat zij ook de gave der voorspelling hebben; "die Spinne, 
der Floh, die Fliege, der Schmetterling sind wahrsagend", schrijft 
Wuttke 13), en geeft voorbeelden, ook voor de krekels. 

1) Faust, 1,3821 v. 
2) Leland, a.w. 64 citeert: Praetorius, in his Anthropodemus Plutonicus, 

tells a marvellous story of a witch whose soul came out of her mouth as 
a red mouse", en merkt zelfs op "which idea Goethe uses in Faust." 

3) a.w. 212; vgl. Güntert, Kalypso, 237. 
4) Henzen 34; Eitrem 33; Grimm, Dtsche Mythol. 3,247. 
S) Gruppe, Burs. Jb 8. 186 (1931) 355; Loorits 1,347. 
6) Harrison 326 v. (o.a. Plut. Vit. Oleom. 39); Henzen 34; Gruppe, 

t.a.p. 354; Eitrem 31; Grimm 3,247; Loorits 1,347; Ransome 2,109. 
7) Güntert, Kalypso, 236; Loorits 1,334. 
8) Paulson 2,143 (hier is de spin rood); 3,287; Loorits 3,189. 
9) Harva 274 citeert een Mongoolse sage, "die die Abenteuer des Geser

Khan schildert, wobei erzählt wird, wie irgendein Lama in der Absicht 
den Khan zu töten seine "Seele" gegen diesen in Gestalt einer Wespe schickte 
und wie der Lama, jedesmal wenn der Geser-Khan das Insekt zu fassen 
bekam und es drückte, das Bewusstsein verlor." VgI. Paulson 2,134; 3,287. 

10) Paulson 2,84; 3,287. 
11) Paulson 1,56; Loorits 1,334; 2,189; 3,227. 
12) a.w. 2,60; vgI. J. de Vries, a.w. 292 v.; Wuttke p. 26. 
13) P. 113. 
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In dit verband nog uitvoerig in te gaan op zielevogel en ziele
vlinder heeft nauwelijks zin na alles wat daarover reeds gepubliceerd 
is. Voor enkele opmerkingen bestaat mogelijk nog aanleiding. 
Dikwijls vraagt men zich af, wat er toe geleid heeft, dat men bij 
voorkeur aan bepaalde vogels dacht. Voor de zwaluw 1) is dat niet 
zo moeilijk. Allereerst hebben stellig de trekvogels een rol gespeeld, 
toen men op aarde terugkerende dodenzielen "vogels" noemde 2), 
en voor de eenvoudige landbevolking was de zwaluw wel de trek
vogel bij uitnemendheid. Bovendien gold het kwetteren van 
zwaluwen, XeÀd50vtCetv , als typisch voor alle onverstaanbare taal 
en was het synoniem met " barbaars spreken", en leende het zich 
goed als synoniem van het zoemen van bijen. Of dit in Egypte 
ook zo gevoeld werd, is mij onbekend, maar men zou hieraan 
kunnen denken bij de reeds geciteerde woorden van Erman 3), 
die schreef, dat, als de zielen roepen naar Re, het klinkt "als ob ... 
. . . cin Bienenschwarm rmmmte . .. l',uch glaubt man ein ganzes 
Nest von Vögeln zwitschern zu hören." Evenmin staat men voor 
een moeilijke vraag, waar het de duif, met name de witte duif 4) 
betreft, die nog in het Nieuwe Testament de Heilige Geest symbo
liseert. Moeilijker wordt het probleem, als men zou willen weten, 
waarom de Egyptenaar vooral aan een sperwer dacht, of waarom 
men in Oost-Finland 5) en Rusland 6) aan de koekoek de voorkeur 
gaf. Dat intussen de koekoek 7) sterk op de volksverbeelding heeft 
ingewerkt, is begrijpelijk, maar waaraan juist hij zijn functie als 
zielevogel te danken heeft gehad, ziet men niet onmiddellijk. Die 
vraag kan men ook stellen ten aanzien van de raaf, als men bij 
Herodotus (4,15, vgl. Plin. N.H. 7,174) leest, dat de ziel van 
Aristeas uit zijn mond vloog als een raaf. Toch is dit mogelijk een 
niet te verwaarlozen gegeven, in het licht van een opmerking, 
door Meuli 8) gemaakt " Die Rabengestalt erinnert seltsam an 
palaeosiberische und nordamerikanische Mythen vom Urschamanen 
"Grossrabe"." Immers in de loop van ons onderzoek moesten wij 
zo dikwijls onze parallellen zoeken in Thracië, Illyrië, de Donau
landen, de Baltische landengroep, het Ugrofinse gebied en nog 
verder naar het Noorden en Oosten. Natuurlijk moet men niet 
onmiddellijk in al dergelijke gevallen aan een oeroude samenhang 

1) Paulson 2,80. 
2) Juiste opmerking van Loorits 1,334. 
3) a.w. 210. 
4) Paulson 3,368; Waser, Roseh. Lex. 3,3219; toen op 30 mei 1431 

Jeanne d'Arc te Rouen de dood op de brandstapel vond, zou haar ziel 
als witte duif ten hemel gestegen zijn. 

5) Paulson 1,62. 
6) Paulson 3,360. 
7) In Finland: Paulson 1,62; in Rusland: Paulson, 3,368. 
8) t.a.p. 157. 
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denken, maar b.v. een juiste opmerking van Paulson (3,365) in 
gedachten houden: "Obwohl das alte Griechenland in keiner un
mittelbaren Beziehung zu Nordeurasien gestanden hat, hat es doch 
mittelbar grossen Einfluss auch auf dieses abgelegene Gebiet aus
geübt." Dit geschiedde vooral door de Grieks-orthodoxe Kerk, 
"die über die ostslavische (russische) Völkerwelt das spät-hellenis
tische Kulturerbe... weitergetragen und auch an die nordeur
asischen Völker vermittelt hat." 

Het is begrijpelijk, dat tussen de twee genoemde kategorieën 
van zieledieren contaminaties zijn ontstaan. Zo merkt Loorits 1) 
op: "Eine Übergangsstufe zwischen den beiden Schichten bildet 
der setukesische Seelenschmetterling, der wohl als Seelentier be
trachtet wird, doch erst beim Sterben des Menschen in Funktion 
tritt." 

De vraag lijkt mij gewettigd, of ook niet de veel voorkomende 
vleermuis 2), als gevleugeld zoogdier, als zulk een overgangstype 
te beschouwen is. Als nachtvlieger (vvxuelç) kwam hij evenals de 
nachtvlinder speciaal in aanmerking. Als bij Homerus a) Hermes 
de zielen der gedode minnaars van Penelope naar de onderwereld 
geleidt, volgen zij hem rele ovaaL en worden met vvxuel!5eç ver
geleken. Geen wonder, dat er volgens Lucianus 4) op het Eiland 
der Dromen een grote menigte vleermuizen te zien is. 

Andere dieren, waaraan men in dit verband niet in de eerste 
plaats denken zou, zijn de vis 5) en de kat 6). 

Herhaaldelijk is in de litteratuur sprake van de gevaren, waaraan 
de zielen, die zich in dergelijke gedaanten manifesteren, bloot 
staan, evenals de levenden zelf, wanneer in de droom hun ziel Of 
gevangen wordt, Of hun de terugkeer in het lichaam onmogelijk 
wordt gemaakt. Daarvan nog een paar voorbeelden naast die, 
welke we in het begin al tegenkwamen (p. 25, 27). Zo schrijft Paul
son 7): "Sehr beliebt und weitverbreitet sind in ganz Estland auch 
die mit internationalen Sagenmotiven ausgeschmückten Memo
rate 8), in denen die Seele in der Gestalt eines kleinen Tierchens 
sich vom Körper des Schlafenden trennt. Eine Fliege, Biene, 
Bremse, ein Schmetterling, Mistkäfer oder ein kleiner Vogel kommt 
aus dem Munde des Schlafenden und kehrt wieder auf demselben 
Weg zurück, falls man den Körper des Schlafenden inzwischen 

1) a.w. 1,333. 
2) Ninck 1,69,5; Was er ARW 16 (1913) 353; Paulson, 2,71.88; 3,287. 
3) Hom. Od. 24,5. 
4) Luc. Ver. Hist. 2,33,128. 
5) Ninck, 1,69,3; Waser, t.a.p. 356. 
6) Ninck, 1,69,5; Grimm, Dtsche Myth. 3,247. 
7) a.w. 1,56. 
8) De term "Memorat" is door von Sydow ingevoerd voor verhalen, 

die op eigen herinnering berusten, in tegenstelling met "Fabulat". 
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nicht in eine andere Lage gebracht hat." Niet altijd heeft het 
vangen van de ziel een vijandige bedoeling of noodlottige afloop, 
gelijk eveneens bij Paulson 1) blijkt: "Nach einer Aufzeichnung 
Harvas hat man die nach einem heftigen Erschrecken fortgeflogene 
Seele (urt) eines Menschen in der Gestalt eines wirklichen Schmetter
lings eingefangen. Eine alte Zauberin begab sich deswegen mit 
einem weissen Tuch in der Hand auf die Suche nach der ver
schwundenen Seele. Als sie endlich eines kleinen grauen Schmetter
lings ansichtig wurde, fing sie ihn ins Tuch, faltete es sorgfältig 
zusammen und brachte es zu dem betreffenden Menschen .. . " 
Maar zo gaat het niet altijd. Sprekend over de stam der Goldi in 
het Amoer-gebied, merkt Lopatin 2) op: "The soul of man may 
abandon the body and roam freely about on earth. The soul strays 
more widely at night; if it should awaken or if one should frighten 
a man as he slumbers, the spirit cannot return to the body and the 
person will become grievously ill. Since man cannot exist without 
a spirit, if for any reason the spirit does not return to his body, 
the man will die." Juist bij de Goldi is het geen zeldzaamheid, dat 
men de ziel van een dode tracht te vangen uit vrees voor het 
kwaad, dat hij de levenden zou kunnen berokkenen, of dat hij 
zielen van anderen met zich meenemen zou. Maar ook komt het 
volgens Lopatin 3) voor bij de Indianen van Centraal Amerika, 
o.a. bij de Misquito, bij wie een 8ukja (sjamaan) "towards day
break ... seizes some insect, generally a firefly or a beetIe, which 
he pretends is to be the soul of the deceased. He wraps it up quickly 
in the bed sheet ... and then takes it to the grave." 

Maar Paulson dacht aan de gevallen, als die Loori ts 4) vertelt: 
"Einst ist zum umgedrehten Körper eines Menschen eine Biene 
geflogen, die um das falsche Loch geschwirrt hat, immer schwächer 
geworden ist, so dass sie schliesslich nur noch gekrochen ist; dann 
hat man den Körper in die vorige Lage gebracht, die Biene ist in 
den Mund geschlüpft, und der Mann hat begonnen sich zu bewegen; 
beim Erwachen hat der Mann geklagt, dass die Sonne ihn betäubt 
habe." Minder goed liep het af in het voorafgaand verhaal, waar 
de situatie dezelfde was; het ging hier om een waardin. Het diertje, 
in dit geval een vogel , "ist an den Hintern der Wirtin geflogen, 
... hat aber den Mund nicht gefunden und ist gen Himmel fort
geflogen und die Wirtin ist tot geblieben." Van een ander risico 

1) a.w. 2,71. 
2) a.w. 28. 
3) a.w. 150, naar E. Conzemius. Ethnological Survey of the Miskuto 

and Sumu lndians of Honduras and Nicaragua, 158. 
4) a.w. 1,291. Blijkbaar bedoelt hij de oude waard van Annuse. over 

wien hij uitvoeriger spreekt 3,291. 

355 



96 INSPffiATIE DOOR BIJEN IN DE DROOM 

weet Roux 1) te vertellen: "P. N. Boratov me signaie ... une 
intéressante survivance anatolienne. Au cours d'une enquête qu'il 
a menée dans la région de Mundurnu (vilayet de Bolup, en Asie 
mineure), au nord d'Ankara, il entendit dire, dans un village, que 
l'ame s'envolait sous forme de mouche. A ce moment, on ne doit 
pas laisser entrer un chat dans la chambre mortuaire. Il est évident 
que l'on redoute que Ie chat mange la mouche, c'est-à-dire l'ame." 

Niet minder vreemd dan de kat moeten ons als zieledieren aan
doen b.v. het paard, de hond, de koe, de zeehond, die men o.a. als 
zodanig tegenkomt - samen met de duif, de libel, de vlinder -
in een IJslandse sage, die uitvoerig behandeld werd door Wolf 
von Unwerth 2). Het heeft m.i. zin, bij die sage een ogenblik 
stil te staan, omdat zij, waarop bij mijn weten nog niet gewezen is, 
het duidelijk bewijs levert, dat wij bij paard, koe, hond, kat als 
zieledieren met een latere ontwikkeling te maken hebben. 

De bedoelde sage handelt over een "Mahre". Het woord Mahren 
duidt "seelische W esen" aan, "ihrem Ursprung nach nicht verschie
den von den álfar oder dis ar und den norwegischen huldrer" (p. 
177). Ditmaal gaat het om Selkolla, een spookachtige vrouw met 
het hoofd van een zeehond; de naam betekent ook "zeehonds
wij fje". Het verhaal is ontleend aan de sage betreffende bisschop 
Gudmundr Arason, die veel wonderen verrichtte en o.m. een eind 
maakte aan de verschrikking, die het optreden van Selkolla teweeg
bracht. Toen deze geboren was, zouden haar ouders haar laten 
dopen, maar onderweg kwamen zij ertoe, de zuigeling een ogenblik 
bij een steen neer te leggen; bij hun terugkomst echter was het 
kind dood. Later vertoonde zich in die streek de schrikaanjagende 
Selkolla, die ongedoopt gebleven was. "Vor allem sind ungetaufte 
Kinder der Gefahr ausgesetzt, Mahren zu werden" (170). Deze 
opvatting betekent een kerstening van de tevoren zo algemene 
gedachte, dat de zielen van jong gestorven kinderen te duchten 
waren 3); het denkbeeld van een kinderparadijs 4) was verre van 
algemeen. Niet de gehele sage is voor ons van belang, mogelijk wel 
het feit, dat eens Selkolla in de gedaante van een paardebot een 
schip besteeg, en dat zij als boze geest - evenals de duivel, ook 
in de westerse folklore - uitermate zwaar was, zodat het ongeladen 
schip bijna zonk 5). Dat merkwaardig motief van de verschijning 
als paardebot wordt min of meer verklaard door de mededeling 

1) a.w. 100. 
2) W.u.S. 2 (1910) 161 v.v. 
3) Vgl. WaIde·Rofmann, Lat. Etym. Wb. s.v. lemuTIl8. Ongedoopte 

kinderen komen na hun dood onder de hoede van RoIda, die zich meest 
in bronnen ophoudt; zelf worden zij elfen (BäschIin, t.a.p.). 

4) Litt. bij Pfister, Rel. d. Gr. u. Röm., 386. 
S) Vgl. Wagenvoort, Roman Dynamism 108 v.v. 
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(174): "Es erinnert dies daran, dass Pferdeknochen zwar nicht als 
Erscheinungsform von Mahren, aber als Mittel zu ihrer Vertreibung 
bezeugt sind: um die Mahren zu vertreiben, legt man einen Knochen 
von einem Pferdeschädel auf das Dach (Grimm, Mythologie4, 
S. 10,41), auch schützt man Pferde gegen Mahrenritt, indem man 
einen Pferdeschädel zu unterst in der Krippe legt (a.a.O., S. 550). 
Dass es sich hierbei ursprünglich um ein Opfer handelt, zeigt ein 
Bericht aus Jütland ; da man in einem grossen Stalle dem Unwesen 
der Mahre durchaus nicht steuern konnte, grub man ein lebendes 
Pferd mitten im Stalle ein. Von der Anschauung, dass ein Pferde
knochen ausgelegt wird, um die Mahre zu vertreiben, zu der 
anderen, dass die Mahre selbst in Gestalt ei nes Pferdeknochens 
ins Meer geworfen wird, ist es gewiss kein gefährlicher Sprung." 

Intussen is m.i. de hypothese van het paardeoffer onjuist; boven 
(p. 88) kwamen wij in een IJslandse traditie al eer een paardeschedel 
tegen. Daar heette het, dat een droomziel op haar zwerftocht haar 
intrek nam in een paardeschedel, "waar het van vliegen wemelde". 
Wij hebben dat toen verklaard uit het antiek volksgeloof, dat bijen 
bij voorkeur in een dierenkarkas nestelden, waarbij wij herinnerden 
aan het geval van Simson en de leeuw (Richt. 14,5). Nu ligt m.i. 
de gevolgtrekking voor de hand, dat men oorspronkelijk op IJsland 
zich de gevreesde dodenzielen als bijen dacht, en, om ze te verdrijven 
uit een hoeve, waar ze lastig werden, ergens in de buurt een dood 
paard deponeerde, om ze naar het geraamte te lokken. Voor 
katten, honden en zeehonden had dit niet de minste zin. Toen men 
eenmaal gewoon was, de "Mahren" op deze manier te verdrijven, 
bleef blijkbaar die gewoonte in zwang, ook toen men later allerlei 
dieren, die men om een of andere reden griezelig vond, voor ziele
dieren ging aanzien. 

Wanneer dan ook von Unwerth zelf schrijft (174) : "Jedenfalls 
hat die Geschichte im Laufe der Zeit so viele gebräuchliche Motive 
von Mahrensagen in sich aufgenommen, dass sie geradezu als ein 
literarisches Musterbeispiel geIten konnte", geeft het bovenstaande 
daarvan een duidelijke illustratie. 
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ELFEN, WITTE WIE VEN EN BIJEN 

Excursus VI 

Dat de Germaanse elfen oorspronkelijk dodenzielen waren, daar
over zijn de deskundigen het vrijwel eens 1). Wanneer wij op dit 
onderwerp ingaan, houden wij de waarschuwing van Jan de Vries 2) 
voor ogen: "dat het materiaal van de volkskunde voor de recon
structie van het heidense geloof met de uiterste reserve moet 
worden gebruikt en dat wij bij ons onderzoek daarvan onze ver
wachtingen niet te hoog moeten spannen." Elfen zijn "raadsel
achtige larvengestalten" (Grimm, Dtsche Mythol. 1,382.2,898), 
zij wonen groepsgewijs 3) in bergkloven 4), daar, waar deze niet 
zijn, in heuvels 5). Er bestaat een sterke parallelie tussen de Ger
maanse elfen en de Griekse nymfen, in zoverre, dat beiden de 
menselijke geest in vervoering brengen (volgens Rasch 6) zou 
daarmede in verband staan het bekende gezegde "elf is het gekken
nummer"; vgl. dtsl albern "zot"; älbern of elpern "zich zonderling 
gedragen", volgens de gebroeders Grimm 7) in Beieren in gebruik). 
Het woord elf (ohd. Alb) wordt gewoonlijk geacht samen te hangen 
met lat. albus, gr. àÀcpóç "wit"; de elfen zouden zo heten als witte 
nevelwezens of omdat zij zich plachten te vertonen in witte ge
waden gehuld. Reeds daarom is het moeilijk, een wezenlijk verschil 

1) Wuttke.Meyer, a.w. 18.194 v.; Grimm, DtBche Myth.4 1,382; 
Schrijnen 2 1,90; de Vries, Studiën over Germ. Mythol. 2 TNTL 50 
(1931) 85 v.v. 

2) a.w. 100. 
3) Vgl. ook Wolf von Unwerth, Totenkult und Odinnverehrung bei 

den Nordgermanen und Lappen (1911), 29, waar hij verwijst naar Golther, 
Hb. der germ. Mythol., 122 v.v.: "Von Olàfr Geirstadaálfr heisst es im 
Tháttr c. 2: "Sie opferten ihm urn Fruchtbarkeit und nannten ihn den 
álfr von Geirstadar." Man bezeichnet also den toten König als einen álfr. 
Diese Stelle ist der beste Beweis für die öfters aufgestellte Behauptung, 
dass die nordischen álfar mit dem Totenglauben in Zusammenhang stehen." 

4) Wuttke-Meyer, 46. 
5) Schrijnen 2 1,95; de Vries t.a.p. (zie n. 1) 114. 
6) J. Rasch. Nederl. Folklore, z.j., 18. 
7) Deutsches Wb. s.v.; door hen ontleend aan J. A. Schneller, Bairisches 

Wb. (1869) 1, p. 65, waar alpern wordt weergegeven met "irrgehen, delirare". 
Het woord blijkt ontleend aan een codex uit de 15e eeuw (Ingolstadt). 
Het woord Elf, Elfe, dat een bovennatuurlijk vrouwelijk wezen pleegt aan 
te duiden, werd eerst in de 18e eeuw in het Duits door dichters uit het 
Engels overgenomen (elf, oud-eng. aelf) , het eerst - volgens Bäschlin, 
Hwb. d. dtsch. Aberglaubens, 2.760, s.v., Elben - door Wieland in zijn 
vertaling van Shakespeare's "Midsummer Night's Dream", in 1764. Het 
woord is dus niet aan de volkstaal ontleend, gelijk noors alfr, zweeds älv, 
deens elv, meerv. resp. alfar, älvor, elve. 
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aan te nemen tussen elfen en de ook uit de Nederlandse folklore 
zo bekende "witte wieven" , te meer, omdat ook deze als zielen 
van doden te beschouwen zijn 1). Deze witte wieven zijn volgens 
de Vries 2) speciaal Germaans, niet Keltisch; gewoonlijk treden zij, 
evenals de meeste vrouwelijke bovennatuurlijke wezens bij Grieken 
en Germanen, met z'n drieën op. "Eens is het gebeurd," - zo deelt 
b.v. Schrijnen 3) mee - "toen een boer bij maneschijn over de 
eenzame Groot Driener heide reed, dat in een oogwenk drie witte 
vrouwen uit haar geheimzinnige verblijfplaatsen verrezen," enz. 

Elfen en witte vrouwen zijn germaans, stellig oud-germaans, 
maar zijn ze ook indo-germaans, zo vraagt de Vries 4). Wanneer 
wij nu deze vraag bevestigend trachten te beantwoorden, en de ge
noemde wezens met bijen in slechts zeer verwijderd verband gaan 
brengen, zou ik de lezer, die een dergelijke hypothese nogal gewaagd 
vindt, en er huiverig tegenover staat, moeten verzoeken, bij wijze 
van inleiding te willen lezen de Beilage II in Gün tert 's Kalypso, 
waarin, aan de hand van een uitvoerig materiaal aangetoond wordt, 
dat men oudtijds in vele insecten en hun larven verschijningsvormen 
van dodengeesten en demonen zag. Terloops wordt daar ook ge
citeerd een oude glosse, te vinden bij Grimm 5), volgens wien elfen 
"raadselachtige larvengestalten" zijn, nl.: brucus 6): locusta quae 
nondum volavit, quam vulgus albam vocant', "een alb (elf) is een 
sprinkhaan, die nog niet gevlogen heeft, die door het volk "elf" 
wordt genoemd, m.a.w. een sprinkhaanlarve. 

Nu is een sprinkhaan of krekel nog geen bij. Wel is ons al ge
bleken, dat ook de krekel als zieledier beschouwd werd zo goed als 
later het "Heimchen" (gryllus domesticus) ; verder, dat insecten
larven als angstaanjagende demonische wezens beschouwd werden 
(vgl. lat. larva "spook, heks, dodengeest" , ook "mombakkes") en 
tenslotte, dat men moeite had, de insecten scherp te onderscheiden. 
Zo was het ook hier: het Griekse woord voor "sprinkhaan, krekel" 
is à"e{ç, maar er zijn ook andere woorden voor 7); één daarvan is 
náevO'lp, een woord, dat volgens Suidas naar de mening van som
migen à"e{{)oç el{)oç "een soort krekel", volgens anderen /-ls')..{aaaç 
àye{aç (wilde bijen) aanduidde, waarbij Gossen aantekent: "also 
offenbar eine Anthophora-Art.". Daarbij valt in ons verband te 

1) Wuttke-Meyer 18.30. 
2) t.a.p. (zie p. 97 n. 1). 
3) P, 67, naar Halbertsma, Overijss. Almanak 1837, 242. 
4) t.a.p. 97. 
5) DesCM Mythol. 1,182; 2,398. 
6) Brucus of bruchus: soort kleine sprinkhaan. 
7) Vgl. het belangrijk artikel van Gossen, Heuschrecke, RE 8, 1362. 
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bedenken, dat het tsjirpen van krekels in het Grieks ook (30ft{3eïv 
genoemd wordt evenals het zoemen van bijen 1). 

Zeker verband tussen de elf en de bij werd blijkbaar ook gelegd 
in een oude tekst, waarop de gebroeders Grimm het oog hadden, 
toen zij in het Deutsches Wörterbuch naar aanleiding van Alb 
"elf" vergeleken "Albeln languere, degenerare, in Obersachsen, von 
den bienen, wahrscheinlich das bair. alpern, älbern delirare." Het 
is jammer, dat wij het tekstverband niet kennen, waaruit deze 
aantekening is geput, want de latijnse vertaling van albeln, die 
neerkomt op "kwijnen, ontaarden", doet vreemd aan. Het ziet er 
naar uit, dat het werkwoord gevormd is als "kränkeln", "sukkelen, 
ziek-achtig zijn"; als die onderstelling juist is, moet ergens van de 
bijen gezegd zijn, dat zij "elf-achtig" waren, wat dan in het Latijn 
wordt weergegeven met delirare "waanzinnig zijn, gek doen, het 
spoor bijster raken". Hieruit blijkt nog geen identificatie van elfen 
met bijen, wel een zekere vergelijking. Iets meer zeggen de mede
delingen in Grimm, Deutsche Mythologie4 , 1,382: "Schon dem 
namen und noch mehr dem begrift' nach berühren sich die elbe 
mit den geisterhaften, aus wiederholter verwandlung ihrer gestalt 
hervorgehenden schmetterlingen, eine alte glosse (Graft' 1,243) sagt: 
brucus ... enz." (zie boven), en vooral (ibid. 1,898): Dinger, elbe, 
of holden stammen uit een verkeer tussen de duivel en heksen. 
"Bald sollen es schmetterlinge sein, bald hummeln oder queppen, 
bald raupen oder würmer, die räthselhafte käfer- und larvengestalt 
eignet sich ganz für solche wesen." 

Intussen moet het de aandacht trekken, dat evenals de nymfen 
zich ontwikkelden uit bij enlarven , de elfen althans ook oorspron
kelijk insectenlarven blijken te zijn geweest. Loorits 2) wijst er 
dan ook op, dat vele insecten duizenden jaren lang met de doden 
in verband zijn blijven staan, en merkt elders 3) op: "die Insekten, 
die mit der Leiche in Berührung stehen, übernehmen zuerst wohl 
die Totenmacht und werden erst in zweiter Linie zur Verkörperung 
von Totenseelen. " Hoezeer dergelijke insecten de volksverbeelding 
hebben geïntrigeerd, blijkt zelfs bij Homerus 4), wat ook aan 
Kleinpaul niet ontgaan is, als hij schrijft 5): "Es gibt eine Fliege, 
deren Larven sich thatsächlich von Fleisch nähren, die Schmeiss
fliege, und eine Leichenfliege, deren Brut sich von Leichen nährt. 

1) Aelian. H.A. 6,19. Gossen merkt nog op (ibid.): "Camus, Histoire 
des animaux d'Aristote (Paris, 1783) versteht unter àxe1ç das Heimchen 
(Gryllus domesticus), und es ist vielleicht nicht unmöglich, dass man teil
weise auch die Grab-H. von den übrigen nicht getrennt hat, zumal da die 
Jugendformen der H. den ausgebildeten Grillen nicht unähnlich sind." 

2) a.w. 3,331. 
3) a.w. 1,363. 3,331. 
4) Hom. Il. 19,31. 
5) a.w. 73. 
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Ich meine die aYl2ta cpvÀ.a, ái éá re cpw-raç à,e1Jtcpá7:ovç ~adc5ovatv. 
Diese beiden Fliegen werden von Linné wirklich Sarkophagae 
genannt, die Schmeissfliege ist die Sarcophaga carnaria, die Leichen
fliege die sarcophaga mortuorum. Schon die Petrusapokalypse kennt 
diese Bezeichnung; sie redet von #rJ12{a À.en7:à aal2~ocpáya, die sich 
in den Leichen bilden und das Fleisch auffressen, nämlich von den 
Maden. Minder eigentlich ist es gemeint, wenn die Hekate sarkophag 
heisst, obgleich sie bisweilen mit den Leichenfliegen identifiziert 
worden sein mag; in alten Hymnen wird ihr nämlich der Titel 
Fleischfresserin (aae~ocpáyoç) gegeben, er wechselt mit anderen 
schönen Prädikaten, wie Blutsäuferin (aLp,onónç) , Herzverzehrerin 
(~aec5tóc5at7:oç) und was dergleichen mehr." 

Aan de lijkenvlieg wijdt Kleinpaul (a.w. 79 v.v.) een uitvoerige 
paragraaf; ten onrechte brengt hij daarbij Beelzebub (Baälzebub 
"heer der vliegen") ter sprake, als zouden de vliegen hier de boze 
geesten zijn, aangevoerd door de duivel in persoon, want die be
tekenis kreeg de naam op den duur, al kwam hij feitelijk toe aan 
de god van Ekron. Cumont (RE s.v.) heeft wel gelijk, dat hij de 
god was, die de stad bevrijdde van overlast door vliegenzwermen. 
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ZAAKREGISTER 

aarde - 10 v. 
alb (dts.) - 98 
albern, ällern - 98, 100 
amar (hebr.) - 35 
ambrosia - 61 
animisme - 5 
astrologie - 90 
pó~poç - 36, 87 
boomcultus - 50 
bougonie - 29, 90 
bromvlieg - 21, 24, 29, 31, 90 
brood (voor dodenzielen) - 32 
bijen (als boden) - 16, 64 V.v. 
- (als gidsen) - 77, 85 
- (in karkas) - 29, 90 
- (goddelijk) - 34, 40, 66 
- (gepersonifieerd) - 52 v. 
- (gevraagd om kinderzegen) -

37 v., 75 
- (angst voor) - 38, 79 
- (op stadswapens) - 41, 50 
- (reinheid van) - 41 v., 44 
- (in uitgeholde boomsta.mmen) -

46 
- (en de dood) - 20 V.v. 
- (en elfen, witte wieven) - 98 V.v. 
- (en Muzen) - 83 V.v. 
- (en Nymfen) - 77 v.v. 
- (en Sirenen) - 80 v.v. 
bijencultus in Delphi - 51 v.v. 
- in Ephese - 40 v.v. 
- op Kreta - 47 v.v. 
bijengezoem - 36 v.v., 87 
bijenkoning(in) - 41 
bijenteelt - 39 
chthonische invloeden - 14 
dahar (hebr.) - 35 
deböra (hebr.) - 35 
darba (thrac.) - 53 
darren (door werkbijen gedood) -

45 
y' dhr- - 53 
dhrïa (gr. etym.) - 53, vgl. 63 
{)(!IiJ.afJcu - 54 
{)(!ÓJv~ - 45, 53 
dodenorakel- 71 v. 
dodenzielen - 4 
- (manifestaties van) - 89 v.v. 
- (terug naar a.a.rds besta.a.n) - 37, 

69, 75 
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dodenzielen (halen nakomelingen 
af) - 38, 68 

- (voorspellende) 61 v., 71 
dood (van huisgenoten a.a.n bijen 

a.a.ngezegd) - 20, 34, 38, 75 
doodsbesmetting - 5 
drom (etymol.) - 62 v. 
droom - 4 
droom (etym.) - 62 v. 
droom (Pytha.gora.eische) - 68 v. 
droomora.kel- 10 
droomziel (als bij) - 22 v.v. 
duif - 16, 93 
elfen - 98 v.v. 
inmolCl - 12 
iaafrv - 42 
Fabulat - 94 
felicitaa - 4 v. 
fucus - 45 
funus - 5 
fylgia (Scand.) - 4 
geluk (krijgs- enz.) - 4 v. 
grafheuvel- 74 
hagedis - 92 
heks - 92 
hel (dts.) - 67 
helweg (dts.) - 67 
heroën - 73, 75 
hinge-ve8i (fins) - 31 
honing - 40, 47 v., 52, 60, 70 
honingra.a.tva.a.s - 49 
honingwinning - 39 
huldrer (noors) - 96 
incubatie - 10, 70 v.v. 
inspiratie (door bijen) - 18, 59 v. 
- (middelen tot) - 12 v.v. 
- (bronnen van) - 13, 77 
karkas (bijen uit) 29, 89, 97 
ka.tabasis - 36, 86 v. 
"TJcpfrv - 45 
kinderzegen (a.a.n bijen gevra.a.gd) -

37 v., 75 
koekoek - 93 
larva (lat.) - 78, 99 
larven (van bijen en andere in-

secten) - 23, 29, 78, 84, 98, 100 
laurier - 50 
À6tI)(ui "Ó(!<U - 54 v. 
loten - 53 v. 
lijk ("leven 1.") - 4, 26 
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lijkenvlieg - 101 
lijkverbranding - 4, 28, 66 
maan - 37,66 
maanweide - 37 
madhu (slqt) - 47, 60 
mana-4v. 
Mahre (dts.) - 96 
mede - 47,60 
p.ÉÄlaaa - 53 
melk - 48 
melkweg - 66 v. 
Memorat (dts.) - 94 
metselbijen - 56, 58, 80 
MinoÏsche cultuur - 58 
Movaa (etym.) - 83 
nachtegaal - 61 
ve"vop.avreiov - 71 v. 
nymfen - 48, 77 
vóp.rprJ - 77 
vvp.q;óÀrrrr:r:oç - 77 
Ö1in (setuk.) - 4 
orakel - 51, 71 
orakelsteentjes - 51, 53 
ozakönö (setuk.) - 5 
paardebot - 96 
paardeschedel - 89, v., 97 
nveiJp.a (Le(!ov) - 14 
polygenese - 34 
:rr:r:e(!oq;ó(!oÇ - 80 
raaf - 16, 93 
reïncarnatie - 37, 69 
sarcophaga - 101 
schat (ziel vindt) - 23, 28, 30, 33, 

35 
ael(!,p, - 81 
slang - 15, 18, 48 v. 
sneeuw - 55 
80rtes (lat.) - 53 v. 
sperwer - 93 
sprinkhaan - 99 
sterren - 66 
taal (bijen verstaan menselijke) -

62 
tempel (van Apollo te Delphi) -

56 v.v. 
tempelbouw (te Delphi) - 50 
tooni (fins) - 5 
T(!lCeIV - 86 
veren - 56 v.v. 
vogels (als medium van inspiratie ) 

- 16 
vogeltaal- 15 v., 17 v.v. 
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vogeltekenen - 19 
voorspelling (door dodenzielen) -

61 v. 
voorvadercultus - 39, 74 v.v. 
was (en veren, tempel van) - 56 v.v. 
water (levend) - 13 
- (voor dodenzielen) - 30 v., 32 
- (door dodenzielen te overschrij. 

den) - 27,33 
wedergeboorte - 37, 69 
weven (door bijen en nymfen) - 78 
witte vrouwen - 54 v., 98 v.v. 
zandkorrels (door bijen gedragen)-

56, 58 
ziel (die het lichaam verlaat) - 21 
- (risico's voor -, die het lichaam 

verlaat) - 24, 25, 26, 32 v., 89, 
94 v. 

- (als bromvlieg) - 21, 29 v ., 34, 
90,94 

- (- bij) - 21, 31, 34 v., 36, 94 
- (- blauwe damp of vlam) -

27 v., 66, 89 v . 
(- hagedis) - 92 
(- hond)-96 
(- kat) - 94 v. 
(- kever) - 92, 94 
(- koe) - 96 
(- krekel) - 35, 92, 99 
(- libel) - 96 
(- mier) - 92 
(- mug) - 21,92 
(- muis) - 21,33,91 v. 
(- paard) - 96 
(- slang) - 33, 92 
(- spin) - 92 
(- vis) - 94 
(- vleermuis) - 21, 94 
(- vlinder) - 21, 31, 33, 38, 

91 v.v., 94, 96 
- (- vlo) - 92 
- (- vogel) - 21, 35, 38, 79, 91 

v.v. , 95 v. 
(- wesp) - 21 , 30, 32, 92 

- (- wezel) - 92 
- (- zeehond) - 96 
zieledieren - 89 v.v. 
zielen (pluraliteit van) 89 v.v. 
zon - 66 
zwaan (Apollo als) - 57 
zwaluw - 93 
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Acheron - 71 
Adonis - 65 
Adriani, N. - 74 
Aeschylus - 42, 45, 72 
Akamba - 34 
Albunea - 73 
Aleuas - 54 
Amazonen - 43 v.v. 
Ambrosius - 60 V., 70 
Ammon - 16 
Amphiaraiis - 75 
Amphipolis - 85 
Antikleides - 18 
Aphrodite - 44, 65 
Apollo - 9, ll, 13, 16, 19, 51 V., 

57 V., 72, 83 
Apollodones - 18 v. 
Apollonius Rhodius - 18 
Appianus - 45 
Aptera - 57, 59, 84 
Aranas (La) - 39 
Aristaeus - 29, 79, 85 
Aristeas - 93 
Aristophanes - 73 
Aristoteles - 21, 40, 45, 59, 71 
Armbruster, L. - 12, 41, 59, 81 
Artemis Ephesia - 40 V.v., 46, 50, 

65,68,83 
Atharva Veda - 60 
Athene - 18 v. 
Atossa - 73 
Attis - 65 
Babylon - 61 
Bakis - 77 
Baumeister - 54 
Beëlzebub - 101 
Berbers - 74 
Bertha - 56 
Boeotië - 46 
Boreas - 55 
Britomartis - 49 
Burjaten - 32 
Bursian - 83 
Calchas - 73 
Callimachus - 51, 53, 69 
Caraïben - 90 
Castalia - 13, 61 
Chione - 55 
Cicero - 14, 55, 68 
Claros - 72 

365 

Cocytas - 71 
Colophon - 13 
Colurnella - 9 
Cook, A. B. - 41, 50, 54, 78 
Corythus - 75 
Craigie, W. A., 27, 89 
Crooke, W., - 34 
Crusius - 55 
Cybele - 43 
Cyrene - 29 
Daphnis - 50 
Dardanoi - 47,53,84 
Dea Muta - 86 
Debora - 35 
Delcourt, Marie - 13 
Delos - 9,72 
Delphi - 9, 12, 40, 43, 50, 51 V.V., 

56 V.V., 72 
Demeter - 43, 67 
Democritus - 59 
(Ps.) Democritus - 17 v. 
Denemarken - 26 
Dhrieën - 51 v.V., 80, 82 (zie 

Thriai) 
Dictaeïsche grot - 48, 71, 77 
Dieterich, A. - 69, 75, 87 
Diktynna - 48 
Dio Chrysostomus - 60 
Diogenes Laertias - 68, 75 
Dionysus - 46, 83 
Dodona - 10, 16, 50, 72 
Drexler - 11 
Dumuzi - 65 
Egypte - 12, 35, 80 v., 87, 90, 93 
Eitrem, S. - 76 
Elderkin, G. W. - 58 
Elpenor - 61 
Emma- 35 
Engadin - 25 
Ennias - 37, 69 
Ephese - 12, 40 v.v. 
Ephoros - 44 
Epicharmus - 69 
Epimenides - 71 
Epidaurus - 13 
Ereskigal - 65 
Erinna - 60 
Eringen - 52 
Erman, Ad. - 35, 93 
Essenen - 43 
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Estland - 5, 28, 30, 33, 94 
Euhemerus - 77 
Euripides - 11, 44, 54, 72, 80 
Eurydice - 71 
Eustathius - 19 
Faunus - 73 
Fauth, W. - 12 v. 
Finland - 28, 91, 93 
Frigg - 56 
Fugier, Huguette - 4 
Gaia - 10 V., 50, 58, 67 v.v. 
Garganon - 73 
Gellius - 18 
Germanen - 13, 56, 66 
Germisarae - 47 
Gholop Singh - 34 
Gilgamea - 86 
Goethe - 92 
Goldi - 25, 95 
Gorgonen - 81 
Gortyn - 50 
Graien - 81 
Griekenland - 30 V., 46, 48, 73, 87, 

90 
Grimm, gebr. - 97, 99 
Gruppe, 0., - 41 
Güntert, H., - 78, 87, 99 
Haeringen, C. B. van - 63 
Hamadryaden - 64 
I1anna~anna - 16, 64 
Harrison, J ane - 52 
Hood - 44 
Heinze, R. - 73 
Hekate - 101 
Hektor - 61 
Helenus - 15, 17 v. 
Helicon - 61, 69 
Helloi - 10 
Herac1es - 46 
Hermes - 9 V., 22, 51, 67, 94 
Hermotimos - 24 
Herodotus - 16, 44, 57, 73, 93 
Hesiodus - 18, 60, 68 V., 70, 80, 84 
Hesychius - 53 V., 80 
Hethieten - 16, 64 
Heuvel, H. W. - 20, 37 
Hieronymus Rhodius - 87 
Himerius - 85 
Hippokrene - 61 
Hippolytus - 44 
Holda - 56 
Homerus - 10, 21, 36, 61, 70, 82, 

94, 100 
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lamos - 15 
Ierland - 33 
Illyrië - 46 
India - 34, 39, 60, 90 
Israël- 35 
IStar - 65 
Ithaka - 21 
Jakoetea - 89 
Jezus Sirach - 17 
Johannes de Doper - 61 
Jugra-volken - 32 
Justinus - 14, 55 
Kalevala - 16 
Karjalainen, K. F. - 32 
Kassandra - 15, 17 v. 
Kazarow, G. - 85 
Kees, H. - 83, 85 
Kelten - 13 
KIeinpaul, R. - 100 v. 
Kiek - 13 
KnOBBOS - 48 
Kolchis - 46 
Koretas - 58 
Kreta - 12, 40 V.V., 47 V., 50, 58, 

81 v. 
Kroll, W. - 59 
Kronos - 10, 48 
Kureten - 58 
Kyme - 46 
Lactantius - 43 
Landau, M. - 86 
Laodokos - 55 
Laren - 75 
Lebadeia - 72 
Leeuw, G. van der - 14 
Leland, C. G. - 27 
Lemminkäinen - 16 
Leto - 83 
Lobeck, C. A. - 75,77 
Loorits, O. - 4, 14 V., 26, 28 V.V., 

65, 90, 94 V., 99 
Lopatin, r. A. - 95 
Lucanus - 60, 70 
Lucianus - 86, 94 
Luna - 37 
Lysippus - 20 
Maia - 67 
Mairävana - 34 
Marconi, Momolina - 12, 41 
Maria - 42, 56 
Marinatos - 15, 74 
Megara -72 
Megas, G. - 30 
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Mela.mpus - 15, 17 v.v. 
Melissa - 42 v.V., 48, 71 
Meliaseus - 48 
Melissonomoi - 42 
Menander - 60 
Menandros - 83 
MenzeI, W. - 86 
Meuli, K. - 71, 93 
Meyer, Ed. - 43 
Misquito - 94 
Mithra - 16 
Moirai - 51 v. 
Mordvinen - 33 
Murko, M. - 39 
Muzen - 17, 70, 83 v.v. 
Mycene - 12, 82 
Najaden - 77 
Nasarnones - 73 
Nestor - 74 
Nias - 74 
Nilsson, M. P. - 12, 58, 73 
Ninck, M. - 14 
Norden, Ed., 36 
Normandië - 53,86 
Nwneaius - 37 
Nymfen - 77 v.v. 
Nyx - 48,81 
Odysseus - 67, 71 
Oeral·volkeren - 5 
Oiorpata - 44 
Olck - 90 
Olympia - 72 
Onians, R. B. - 14 
Oost·Nederland - 37 
Oropos - 75 
Orpheus - 71 
Orphisrne - 37, 47, 87 
Ostjaken - 5, 32 
Parna.ssus - 52, 61, 69 
Patrae - 72 
Patroclus - 61 
Prulson, 1. - 28, 33, 90, 94 v. 
PaUB8nias - 46, 50, 56 V., 73, 77 
Penaten - 75 
Perchta - 56, 92 
Periander - 71 
Peristeria - 74 
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