
e twintigste eeuw heeft een spectaculaire opkomst van de psychologie en de

psychiatrie te zien gegeven; blijkbaar gaat de zorg voor de ziel ieder van ons

ter harte.1 Toch zou een oude Griek dit gebruik van het woord ‘ziel’ niet hebben

begrepen. In de gedichten van Homerus (ca. 700 v.Chr.), Ilias en Odyssee, is er geen

enkel verband tussen de psychê en datgene wat wij de psychologische kant van de mens

zouden noemen. Uitgaande van dit verschil tussen antieke en moderne voorstellingen

zal ik in dit artikel achtereenvolgens bespreken de Griekse opvatting van de ziel van

de levende mens (1), de houding van de westerse mens ten opzichte van de dood (2),

het ogenblik van sterven (3), de ziel van de dode, inclusief reïncarnatie (4), de onder-

wereld (5) en de geesten (6). Mijn benadering is tweezijdig. Enerzijds zal ik gebruik

maken van antropologische begrippen om de Griekse voorstellingen van de ziel te

begrijpen. Anderzijds zal ik de inzichten van die moderne historici toepassen die 

hebben laten zien dat zelfs de dood een geschiedenis heeft, en wel in die zin dat iedere

tijd en iedere cultuur de dood benadert op een manier die in verband staat met andere

aspecten van die maatschappij, zoals haar godsdienst, familiebetrekkingen en techno-

logische ontwikkeling.2

De ziel van de levende mens

Wij beginnen met de ziel van de levende mens. Het eerste dat ons verrast inzake het

gebruik van het woord psychê in de oudste Griekse literatuur, de gedichten van

Homerus, is dat het woord vrijwel afwezig is. De psychê wordt alleen genoemd als

deel van de levende mens in tijden van crisis, maar nooit wanneer de drager ervan

normaal functioneert. Wanneer bijvoorbeeld het gezantschap van het Griekse leger

Achilles smeekt zijn woede te laten varen en weer aan de strijd deel te nemen, klaagt

hij (IX. 322) dat hij zijn psychê onafgebroken op het spel heeft gezet. En toen de speer

uit de dij van Sarpedon, een van de bondgenoten van Troje, werd getrokken ‘verliet

zijn psychê hem en kwam er een nevel over zijn ogen’ (V. 696). Andere passages laten

zien dat deze psychê werd gelokaliseerd op merkwaardige plaatsen als de ledematen,

de borst of zelfs de zij. In de tekst van Homerus is er nergens een verband tussen de

psychê van de mens en zijn psychologische kant. We kunnen alleen zeggen dat de drager

van de psychê sterft, wanneer de psychê het lichaam voor altijd heeft verlaten.

Hoe moeten we ons de psychologische structuur van de vroegste Grieken dan

voorstellen? Bij het lezen van Homerus constateert men dat de psychologische eigen-

schappen van de mens niet op één plek zijn te lokaliseren, maar dat op dit punt een

zeer gevarieerde terminologie wordt gebruikt. Het belangrijkste woord voor de zetel

van emoties als vriendschap, woede, blijdschap en verdriet, maar ook voor de emotie

als zodanig, is thymos, een woord dat tegenwoordig nog gebruikt wordt voor een soort

66

jan n. bremmer

De ziel, de dood en het hiernamaals in het vroege

en klassieke Griekenland

D



klier. Maar er zijn ook andere woorden, bijvoorbeeld een woord voor woede (menos),

een woord voor activiteiten van de geest (noos) en de woorden voor nier, hart, longen,

lever en galblaas – stuk voor stuk woorden die worden gebruikt voor de zetel van de

emoties of voor de emoties zelf; bovendien worden deze woorden vaak gebruikt in

betekenissen die niet te onderscheiden zijn of elkaar zelfs overlappen. Blijkbaar is er

bij Homerus niet één centrum van bewustzijn, niet een duidelijk idee van een ik dat

beslist wat wij doen. Terwijl wij één woord, ziel, hebben om die dimensie van het

menselijke leven aan te duiden dat zich laat onderscheiden van het lichaam en voor

een groot deel de aard van de mens bepaalt, hadden de Grieken een hele reeks van

woorden om deze dimensie aan te duiden.

Wat is de verklaring voor deze stand van zaken? Allereerst kunnen we parallellen

opzoeken. Het is vooral de verdienste van Scandinavische antropologen dat zij een

grote hoeveelheid gegevens hebben verzameld die laten zien dat de meeste ‘primitieve’

volkeren aan de mens twee soorten ziel toeschreven. Enerzijds is er wat deze geleerden

noemen de vrije ziel, een ziel die de individuele persoonlijkheid vertegenwoordigt. Deze

ziel is niet actief wanneer het lichaam actief is en manifesteert zich bij bewusteloos-

heid, in dromen of bij de dood (de ervaringen van het ik tijdens bewusteloosheid of in

dromen worden aan deze ziel toegeschreven), maar staat niet in verband met de fysieke

of psychologisch aspecten van het lichaam. Anderzijds is er een aantal ‘lichamelijke

zielen’, die het lichaam leven en bewustzijn geven, maar geen van alle dat deel van de

mens dat na de dood overleeft vertegenwoordigen.

Helaas hebben onderzoekers van het geloof in de ziel in het oude Nabije Oosten

nog geen gebruik gemaakt van deze inzichten, zelfs al schreeuwt het materiaal in het

Oude Testament om een analyse in deze trant. Het is duidelijk dat de Homerische

opvatting van de ziel van de levende mens nauwe verwantschap met deze ideeën laat

zien. Ook hier vinden we aan de ene kant de psychê, een soort vrije ziel, aan de andere

kant lichamelijke zielen zoals thymos. Wat bij Homerus ontbreekt zijn verhalen over

een ziel die het lichaam verlaat, maar zulke verhalen over ziele-reizen werden in de

archaïsche tijd wel verteld over bepaalde wonder-doeners. Een voorbeeld:

Men zegt dat de ziel van Hermotimus van Clazomenae (een Griekse stad aan de west-

kust van het tegenwoordige Turkije) zich van het lichaam losmaakte, vele jaren afwezig

was en op verschillende plaatsen gebeurtenissen voorspelde, zoals grote overstromingen,

droogte, aardbevingen, epidemieën en dergelijke, terwijl zijn verstijfde lichaam 

bewegingloos bleef liggen, en dat de ziel na bepaalde perioden weer in het lichaam

terugkeerde als in een schede en het tot leven bracht. Omdat hij dit vaak deed en hoewel

zijn vrouw van hem de opdracht had gekregen ervoor te zorgen dat, wanneer hij in

trance zou raken (letterlijk: zou vertrekken), niemand zijn ‘lijk’ zou aanraken, niemand

van zijn medeburgers en niemand anders, gingen enkele mensen toch zijn huis

binnen; nadat ze zijn zwakke vrouw met hun dringende verzoeken ertoe hadden

bewogen te vertrekken, zagen ze Hermotimus daar naakt en bewegingloos op de
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grond liggen. Ze namen vuur en verbrandden hem, in de overtuiging dat de ziel,

wanneer ze zou terugkomen en geen plaats zou vinden om binnen te gaan, geen

enkele mogelijkheid meer zou hebben om in leven te blijven – wat inderdaad het geval

bleek. De inwoners van Clazomenae eren Hermotimus tot op de huidige dag en er is

een heiligdom voor hem gesticht, waarin om bovengenoemde redenen nooit een vrouw

mag binnenkomen.(Apollonius, Mirabilia 3)

Dit voorbeeld, dat met andere vermeerderd kan worden, is een duidelijke illustratie van

een ziel die het lichaam gedurende een trance verlaat. Bovendien schijnt Hermotimus

een bepaalde extase-techniek te hebben toegepast, gezien het feit dat zijn moordenaars

hem naakt zagen liggen: hij zal zijn kleren hebben uitgedaan, zoals Siberische sjamanen

andere kleren aantrokken, voordat ze hun séances begonnen. Het typeert de Griekse

houding tegenover vrouwen dat Hermotimus’ dood wordt veroorzaakt door zijn on-

betrouwbare vrouw: kennelijk had Eva vele dochters.3

Nu we een analogie hebben vastgesteld tussen de Homerische en de ‘primitieve’

idee van de ziel, willen we graag weten waarom deze ‘minder ontwikkelde’ volkeren

deze opvattingen hebben. Maar in antropologische studies zoeken we tevergeefs naar

een antwoord op die vraag. Onderzoekingen naar geloof in een ziel lijken deze vraag

zelfs niet eens te stellen. Zelf heb ik evenmin een volledig antwoord, maar op enkele

factoren zouden we kunnen wijzen. Zo is het heel opvallend dat de dualistische op-

vatting van de ziel verandert wanneer kleine, ‘primitieve’ volkeren opgaan in grotere

staten of wanneer hun cultuur een verdere differentiatie ondergaat. In deze fase

begint de ‘vrije ziel’ de andere zielen in zich op te nemen; zo krijgt in Griekenland,

waar deze ontwikkeling na Homerus begint, psychê geleidelijk de eigenschappen van

thymos en wordt het centrum van het bewustzijn. In de Atheense tragedie zien wij in

dramatische situaties personages, in het bijzonder vrouwen, wier psychê zucht of

smelt in wanhoop, pijn lijdt of door het ongeluk wordt ‘gebeten’ – emoties die bij
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Afb. 1. Achilles sleept de dode Hector, vastgebonden aan zijn wagen, gedurende twaalf

dagen driemaal om het graf (rechts) van Patroclus. De psychai van Hector en Patroclus

zijn als kleine gevleugelde krijgers voorgesteld. In het midden staat de gevleugelde Iris,

bode van de goden. Zwartfigurige lekythos uit 510–500 v.Chr., museum van Delos.



Homerus nooit met de psychê worden geassocieerd. Deze ontwikkeling weerspiegelde

kennelijk de groei van de privé-sfeer in de Atheense samenleving, die een meer ver-

fijnde gevoeligheid bevorderde en meer ruimte voor zachte gevoelens schiep. Met

andere woorden, de meer ‘primitieve’, dualistische opvatting van de ziel lijkt te horen

bij een minder gereguleerde, minder gedifferentieerde levenswijze, waarin mensen

niet zoveel keuzen hoeven te maken en waarin zij hun emoties minder sterk hoeven

te beheersen dan in meer ontwikkelde samenlevingen. Blijkbaar hebben de mensen

in deze samenlevingen geen centrum van bewustzijn nodig, omdat het leven volgens

vaste regels verloopt, die geen uitzonderingen verdragen; bepaalde emoties hoeven bij

hen niet steeds te worden onderdrukt. Overbodig op te merken dat deze vroege

samenlevingen in het algemeen minder individualistisch zijn. De leden ervan zijn

allereerst leden van een groep, zoals dat bij Homerus nog het geval is, en pas later

beginnen zij meer op afzonderlijke individuen te lijken. Deze opmerkingen lossen

het probleem van de ontwikkeling van het geloof in de ziel niet op, maar kunnen 

wellicht de weg wijzen waarlangs een oplossing moet worden gevonden.

Houdingen tegenover de dood

Tot voor enkele decennia schonken historici weinig aandacht aan de dood. De houding

van de mens tegenover het sterven en de dood werd blijkbaar als universeel en onver-

anderlijk beschouwd en werd dan ook niet bestudeerd. Nu is de biologische dood

inderdaad universeel, maar de houding tegenover de dood en de geloofsovertuigingen

met betrekking tot de dood zijn aantoonbaar onderhevig aan verandering. De pionier

in dit onderzoek was Philippe Ariès (1914–1984), een volledige buitenstaander in de

Franse geschiedwetenschap: het grootste deel van zijn arbeidzame leven was hij hoofd

van een onderzoeksinstituut dat zich met tropisch fruit bezighield. Zijn baanbrekende

boek L’enfant et la Vie familiale sous l’Ancien Régime (1960) heeft vanaf het moment

van publicatie onderzoekers van de geschiedenis van familie en kind geïnspireerd, en

zijn schitterende L’homme devant la mort (1977) geeft een gedurfd overzicht van de

houdingen tegenover de dood van de Middeleeuwen tot de moderne tijd. Volgens

Ariès wordt de dood in de periode van de vroege Middeleeuwen, gezien als een

existentieel feit waarmee men op een traditionele manier omgaat. Priesters spelen

nauwelijks een rol in het gebied van de dood en het lot van de individu wordt zonder

meer ondergeschikt gemaakt aan de toekomst van de gemeenschap, allereerst de

familie. Men is vertrouwd met de dood en deze maakt de mensen niet bijzonder bang.

Het leven hierna is voor het besef van de groep niet belangrijk en wordt meer als een

soort slaap gezien. Pas in de latere Middeleeuwen komt een toenemende aandacht

voor het lot van de ziel op de voorgrond. Priesters nemen aan het sterfbed de plaats

van de familieleden in en men begint het behoud van de ziel als uiterst belangrijk te

beschouwen, maar ook als iets meer individueels, dat afhankelijk is van goede werken.

In de de periode van Renaissance, Reformatie en Barok neemt de vrees voor de

dood toe en ze neemt slechts in geringe mate af in de tijd van de Verlichting, wanneer

69

h
erm

en
evs lxxv/ii

De ziel, de dood en het hiernamaals in het vroege en klassieke Griekenland



we zien hoe de geestelijkheid zich begint terug te trekken en de aanwezigheid van de

familie van groter belang wordt geacht. In La nouvelle Héloise laat Rousseau zien hoe

Julie zonder hulp van anderen met haar Schepper in het reine komt, alleen door haar

naaste familie omringd; de aandacht verschuift van belangstelling voor de stervenden

naar aandacht voor de achterblijvenden. In deze tijd vinden we ook de eerste getuige-

nissen van atheïsme. Deze trend zet versneld door in de 19de eeuw, wanneer het

geloof in de hel afneemt, maar het spiritisme opkomt dat de mensen in staat stelt in

contact te komen met hun overleden verwanten. Tenslotte gaat de aandacht in de

20ste eeuw bij een sterfgeval volledig uit naar de nabestaanden, die zich nu van de

dode distantiëren en de zorg voor het lijk liever aan een begrafenisondernemer over-

laten. Deze trend roept de groteske commercialisering van de dood in het leven, zoals

die door Evelyn Waugh in The Loved One of door Nancy Mitford’s The American Way

of Death wordt geparodieerd. Het sterven vindt nu plaats in een ziekenhuis, vaak ver

van de naaste familieleden, die trouwens ook in aantal zijn geslonken. Men vindt geen

troost meer in een hiernamaalsgeloof en ons streven naar persoonlijk geluk weerhoudt

ons ervan de dood ook maar te noemen tegenover degenen van wie we houden en die

gaan sterven. Rouw wordt steeds minder aanvaardbaar, want wij willen niet aan de

aanwezigheid van de dood in ons midden worden herinnerd. De laatste jaren begint

zich een bescheiden protest tegen deze trend af te tekenen, maar dit lijkt nog geen

invloed te hebben op de houding van de meerderheid. De bestudering van de dood

maakt in zekere zin al deel uit van deze verandering en het kan niet toevallig zijn dat

historici juist sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zoveel energie hebben

besteed aan het verhelderen van dit onderwerp.

In West-Europa doet zich dus een ontwikkeling voor in de houding ten opzichte

van de dood: van het accepteren van de dood via doodsangst naar uiteindelijk het 

verbergen van de dood. Tegelijk zien we een corresponderende verandering in de

belangstelling voor het voortbestaan na de dood. Eerst werd het tamelijk onbelangrijk

geacht, vervolgens kwam het in het brandpunt van de belangstelling te staan, terwijl

in onze tijd het geloof in een voortbestaan geleidelijk lijkt te verdwijnen. Kunnen we

op dezelfde manier kijken naar de praktijk van het sterven, de opvatting inzake de ziel

en de voorstelling van een voortbestaan in het oude Griekenland?4

We beginnen met de houding van de vroege Grieken tegenover de dood. Het

vroege Griekenland komt zonder twijfel dicht in de buurt van de eerste periode die

Ariès schetst: die van de ‘getemde of gedomesticeerde dood’. De godin Athene zegt

tegen Odysseus’ zoon Telemachus, wanneer zij aan hem in vermomming verschijnt:

‘De dood treft alle mensen; zelfs de goden kunnen een man die hun lief is er niet

tegen beschermen, wanneer het onverbiddelijke Lot van de smartelijke dood hem

overweldigt.’ (Od. 3. 236–238). In de mythologie van die tijd is de gepersonifieerde

dood (Thanatos) de broer van de gepersonifieerde slaap (Hypnos). Dit lijkt een andere

manier om uit te drukken dat de dood iets natuurlijks is, die geen gevaar inhoudt,

waneer hij eenmaal is gekomen. De dood is dus onvermijdelijk en zelfs de kinderen
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Afb. 2. Eidôlon van een gewapende held

stijgt op uit zijn graf. Roodfigurige deksel

van een pot, 5de eeuw v.Chr., Museum of Fine

Arts, Boston.

van goden, zelfs de machtige Achilles, sterven en gaan naar de Hades.

Maar deze houding verandert in de loop van de Griekse geschiedenis. Al in de

Odyssee horen wij van Menelaus en de Dioscuren die aan het onvermijdelijke doodslot

ontsnappen; bij Hesiodus (Werken en Dagen 157 e.v.) gaat een deel van de helden-

generatie naar de Eilanden van de Gelukzaligen; in het klassieke Griekenland kwamen

mysterie-cultussen tot bloei doordat zij aan individuele mensen een beter leven in het

hiernamaals beloofden. Zoals Sophocles zegt: ‘Driewerf gelukzalig zijn die stervelingen

die deze riten hebben gezien en zo de Hades binnengaan: voor hen alleen is er leven,

voor de anderen is er louter ellende’ (fr. 837 Radt). In een tijdsverloop van enkele

eeuwen veranderde de houding tegenover de dood dus volledig, al stierven de oude

ideeën niet uit. Een personage in Euripides’ tragedie Hypsipyle kan nog zeggen: ‘De

een begraaft zijn kinderen, de ander krijgt kinderen, weer een ander sterft zelf. De

mensen tillen hier zwaar aan, wanneer zij aarde naar aarde dragen. Maar het is nu

eenmaal noodzakelijk het leven te oogsten als een rijpe korenaar en dat de een sterft,

de ander niet’ (fr. 757 Radt).

Het ogenblik van sterven

Deze ontwikkeling, van de volledige acceptatie van de dood naar zorg om het individuele

voortbestaan in het hiernamaals, valt op verschillende niveaus af te lezen aan de ideeën

en gebruiken die de Grieken rondom de dood kenden en die in de bijdrage van Neeft

worden besproken; dit zal ik laten zien door nu het ogenblik van sterven te bespreken.

Maar eerst moet de volgende vraag worden gesteld. In onze cultuur wordt het ogen-

blik van sterven als een bedreigende ervaring gezien en de gedachte eraan wordt zo

lang mogelijk onderdrukt. Maar als de dood wordt aanvaard als een feit dat bij het

leven hoort, zoals bij de vroege Grieken, wat zagen zij dan als de beste leeftijd om te

sterven? De woorden van Sarpedon, een bondgenoot van de Trojanen, (tegen zijn

vriend Glaucus) kunnen een aanwijzing geven (Ilias XII. 322–328): 

Als wij, wanneer we eenmaal aan deze strijd zouden ont-

snappen, voor altijd zouden voortleven, onsterfelijk

en vrij van de ouderdom, dan zou ik niet in de

voorste linie strijden en ik zou jou niet de

roem brengende strijd in sturen. Maar nu

liggen er ontelbare doodsbeschikkingen

voor ons gereed en niemand kan daar-

aan ontsnappen. Laten we dus gaan,

dan zullen we een man de roem die hij

nastreeft bezorgen of een man zal die

aan ons schenken.
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Deze woorden laten duidelijk zien dat het levensdoel van de Homerische strijder eeuwige

roem is – een ideaal dat we overigens bij veel Indo-Europese strijders aantreffen. Als we

dit doel in relatie brengen met een andere gedachte van de archaïsche periode, namelijk

dat de ouderdom werd gezien als een soort aftakeling die men nog meer moest vrezen

dan de dood, dan is de conclusie duidelijk: voor de aristocraten was een leven van roem

het hoogste ideaal, zelfs als men jong moest sterven om het te bereiken.

Dit ideaal komt ook meer indirect naar voren in de Ilias, waar de dichter nogal

eens de jonge weduwe van een held of de oude vader die zijn gedode zoon(s) bejammert,

noemt. De Trojaanse held Euphorbus zegt tegen Menelaus, wanneer deze zijn broer

heeft gedood: ‘Nu zul jij, edele Menelaus, boeten voor mijn broer, die jij hebt gedood

en op wiens dood je je beroemt; je hebt zijn vrouw tot weduwe gemaakt in haar nieuwe

bruidsvertrek en onzegbaar leed en rouw over zijn ouders gebracht; ik zal hen troosten

door jou te doden’ (Ilias XVII. 34 e.v.). Van Diomedes horen wij: ‘Hij ging op Xanthus

en Thoön af, de zonen van Phaenops, beiden laat geboren; hun vader ging gebukt

onder de wrede ouderdom en hij had geen andere zoon om op zijn bezittingen achter

te laten. Toen doodde Diomedes hen en beroofde hen beiden van het leven; aan hun

vader liet hij klachten en bitter verdriet over, want hij kreeg ze niet uit de strijd terug,

en verre verwanten verdeelden zijn bezittingen’ (Ilias V. 152 e.v.). Deze voorbeelden

kiest de dichter natuurlijk om de tragiek van zijn verhaal te versterken, maar tegelijk

moeten we opmerken dat hij deze voorbeelden niet had kunnen kiezen, als het gedood

worden op jonge leeftijd in Homerus’ tijd niet een vaak voorkomend verschijnsel was.

De dichter van de Ilias idealiseerde de roemvolle dood op jonge leeftijd nog sterker

door daarvan de belangrijkste trek te maken in het verhaal over de grootste Griekse

strijder, Achilles. Toen hij jong was, liet zijn moeder Thetis hem kiezen tussen een

heroïsche dood voor Troje of een lang leven zonder roem (Ilias IX. 410–415). Hij koos

een vroege dood en dat moesten alle jonge-

mannen die naar dit verhaal luisterden ook

doen. Dit ideaal hield zo lang stand dat het

nog naar voren komt op de vazen van de

archaïsche periode, die juist dat moment

afbeeldden waarop het lijk van de strijder

wordt opgebaard voor de begrafenis.5 Deze

strijder is zonder uitzondering jong. De

boodschap is onmiskenbaar: jong sterven is

het hoogtepunt van je leven. Wat een

contrast met onze cultuur, waarin de dood

van jonge mensen – James Dean, Buddy

Holly, John Kennedy, John Lennon – juist

als buitengewoon tragisch wordt beleefd!
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Afb. 3. Hermes bevrijdt de psychai uit een grafurn. 

Witgrondige lekythos, 5de eeuw v.Chr., museum van Jena.

Zoals we al zeiden, is de eenzaamheid kenmerkend voor de hedendaagse dood.

Wanneer wij niet plotseling sterven, is er een goede kans dat wij in een steriele zieken-

huiszaal zullen sterven, omringd door apparaten en in aanwezigheid van op zijn

hoogst een of twee familieleden. Een heel andere houding kunnen we verwachten in

een cultuur die de dood aanvaardt; die treffen we dan ook bij Homerus aan. In de strijd

zegt de stervende een paar woorden, vaak een verzoek om een behoorlijke begrafenis,

iets dat de strijdende partijen elkaar vaak niet gaven, zoals blijkt uit de manier waarop

Achilles Hectors lijk aanvankelijk behandelt. Thuis verliep het sterven idealiter vredig,

zoals Andromache het in haar rouwklacht om Hector uitdrukt: ‘Toen je stierf, strekte

je je handen niet naar mij uit van je doodsbed en je sprak geen wijs woord tegen mij,

waaraan ik altijd zou kunnen terugdenken, wanneer ik dag en nacht tranen vergoot’

(Ilias XXIV. 742–5). Blijkbaar kon een man, belangwekkend feit, verwachten dat zijn

vrouw bij zijn laatste ogenblikken bij hem was en hem steunde. Zo verwijt Agamemnon

(Od. 11. 424–6) zijn vrouw en moordenares Clytaemnestra dat ‘zij mijn ogen niet sloot en

mijn mond niet sloot met haar handen’ – een pathetisch detail, omdat Clytaemnestra’s

handen Agamemnon iets heel anders aandeden. Het is misschien overbodig op te

merken dat we nooit horen van Griekse mannen die hun vrouwen dezelfde dienst

bewezen.

De moderne geschiedenis en literatuur hebben ons veel voorbeelden van indruk-

wekkende sterfbedscènes geleverd. Vooral in het 18de-eeuwse Frankrijk, waar het

atheïsme waarschijnlijk het grootste aantal aanhangers had, konden mensen vragen

om toediening van de laatste riten door een geestelijke of deze katholieke ceremonies

volledig afwijzen. In het vroege Griekenland daarentegen zijn sterfbedscènes afwezig,

want mannen stierven meestal op het slagveld of vredig thuis, terwijl het sterfbed van

vrouwen in het door mannen gedomineerde Griekenland geen aandacht kreeg. Latere

Grieken waren daarentegen minder zeker tegenover hun dood en in Plato’s Politeia

(1. 330DE) zegt een van de personages: ‘Wanneer een man zijn levenseinde nadert,

wordt hij bevangen door angst en vrees voor wat hem staat te wachten. De verhalen

die men vertelt over mensen in de Hades – dat je voor je misdaden op aarde daar

beneden moet boeten –, waarmee men een tijdlang de spot heeft gedreven, beginnen

nu de psychê van een mens te kwellen vanwege de mogelijkheid dat ze waar zouden

kunnen zijn’. Pas nu vinden we een sterfbedscène in de eigenlijke zin van het woord.

Toen Socrates in 399 door de Atheners ter dood was veroordeeld, weigerde hij uit zijn

gevangenis te ontsnappen. Plato beschrijft de laatste ogenblikken van zijn leermeester

in zijn dialoog Phaedo (117–118). Op de dag dat hij de gifbeker moest drinken, kwamen

zijn vrienden bij hem; zijn vrouw Xanthippe werd weggebracht, ‘terwijl ze hysterisch

huilde’. Voordat de beul de cel binnenkwam, discussieerden Socrates en zijn vrienden

over de onsterfelijkheid van de ziel. Maar toen Socrates de gifbeker eenmaal had

gedronken, dwong het vergif hem te gaan liggen, omdat zijn benen zwaar begonnen
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aan te voelen. De beul kneep in zijn voeten en vroeg of Socrates dit voelde, wat Socrates

ontkende. Daarna kneep hij in zijn schenen en zo liet hij hem zien, door steeds verder

naar boven te gaan, dat hij koud en gevoelloos werd. ‘De koude verbreidde zich tot

ongeveer zijn buik, toen Socrates zijn gezicht zichtbaar maakte, want hij had het toe-

gedekt, en zei: “Crito, wij moeten Asclepius een haan offeren. Zorg daarvoor en ver-

geet het niet.” “Nee, dat zal gebeuren”, zei Crito. “Weet je zeker dat er niet nog iets

anders is?” Toen hij dit vroeg, antwoordde Socrates niet meer, maar kort daarna

kreeg hij een schok en toen de man de bedekking wegnam stonden zijn ogen star.

Toen Crito dit zag, sloot hij zijn mond en ogen.’

Vlak voor zijn dood bedekte Socrates zijn gelaat. Dit gebaar is niet ongewoon.

De Cynicus Diogenes werd ook dood gevonden terwijl hij zich met zijn mantel had

toegedekt, hoewel hij gewoonlijk niet zo sliep; de grote Julius Caesar verborg zich in

zijn toga, toen Brutus en de andere senatoren hem afslachtten. In Griekenland bedekte

iemand zijn gelaat, wanneer hij zich intens beschaamd voelde. Met andere woorden,

het toedekken is een daad van scheiding; de stervende scheidt zich op deze manier al

af van de levenden. In veel landen worden mensen die voor hun executie staan nog

steeds geblinddoekt, maar de dapperen onder hen weigeren dat, omdat het als een daad

van lafheid wordt gezien. Zo zag men het in het oude Griekenland ongetwijfeld niet.6

Iemand die op sterven ligt bevindt zich tussen twee werelden, de wereld van de

levenden en die van de doden. Wij weten uit de antropologie dat aan mensen die zich

in de tussenruimten van de maatschappij bevinden, marginale figuren zoals ze worden

genoemd, vaak magische krachten worden toegeschreven; soms worden zij zelfs van

afschuwelijke misdaden verdacht. Een bekend voorbeeld vormen de zigeuners, van

wie men veronderstelt dat zij de toekomst kennen. Het is dus niet verrassend dat aan

de laatste woorden van stervenden een speciale betekenis werd gegeven: de woorden

die zij op deze grens spreken moeten wel bijzonder zijn. Het betreft hier een eigen-

schap van stervenden die in de hele Griekse geschiedenis kan worden aangetroffen

en het geloof in deze eigenschap lijkt niet te worden beïnvloed door de veranderende

ideeën over het hiernamaals: ook wij zijn nog nieuwsgierig naar iemands laatste

woorden. Homerus maakt van dit geloof gebruik om Patroclus aan Hector en Hector

op zijn beurt aan Achilles zijn dood te laten voorspellen. Het geloof dat zwanen hun

mooiste zang laten horen, wanneer ze gaan sterven wordt door Plato (Phaedo 84E) zo

verklaard: ze zingen zo mooi, omdat ze het prachtige leven dat voor hen ligt al zien.7

De ziel van de dode

Merkwaardig genoeg heeft de ziel van de dode van onderzoekers niet dezelfde syste-

matische aandacht gekregen als de ziel van de levende: er bestaan slechts enkele ver-

gelijkende studies die ons de weg kunnen wijzen in een methodologische benadering

van dit onderwerp.8 Het is niet verrassend dat deze studies zich hebben gericht op die
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Zwartfigurige lekythos, begin 5de eeuw v.Chr., British Museum, Londen.



elementen van de ziel van de levende die als ziel van de dode blijven voortbestaan.

Om een voorbeeld te geven: het woord voor de vrije ziel bij de Mordvinnen, een volk

in Siberië, luidt ört. Omdat de ziel van de dode ook ört wordt genoemd, kan men 

concluderen dat de voorstelling betreffende de ziel van de dode ook werd afgeleid van

de voorstelling betreffende de ziel van de levende mens. In Griekenland ligt het voor

de hand te denken dat de psychê de mens overleefde; dat blijkt dan ook het geval. De

thymos gaat nooit naar de Hades; die is zo nauw verbonden met het lichaam, dat hij

met dat lichaam tot ontbinding overgaat en verdwijnt. Wanneer helden zoals Patroclus

en Hector sterven, gaat volgens Homerus hun psychê naar de Hades; de doden in het

hiernamaals worden dan ook vaak psychai genoemd.

Toch was de psychê niet het enige wat na de dood bleef voortbestaan; de gestorvene

werd ook vergeleken met een schaduw of voorgesteld als een eidôlon of ‘beeld’, een

woord dat suggereert dat naar het besef van de oude Grieken de doden op de levenden

leken. Toch is dit slechts in beperkte mate juist, want de fysieke activiteiten van de

zielen van de doden werden op twee tegengestelde manieren beschreven. Enerzijds

geloofden de Grieken dat de dode zielen bewogen en spraken zoals de levenden; het

beeld van de overledene in de herinnering van de levende speelt hierbij een belangrijke

rol. Zo vinden we in de literatuur bijvoorbeeld deze gedachte in het elfde boek van de

Odyssee waar Orion en Heracles worden getekend als personen die hun aardse bezig-

heden voortzetten. Anderzijds worden de zielen van de doden geschilderd als

onmachtig om te bewegen of behoorlijk te spreken: wanneer Patroclus’ ziel na haar

verschijning aan Achilles hem verlaat, verdwijnt ze piepend (Ilias XXIII. 100–1).

Ook de wijze waarop men de dood vond was van belang voor de voorstellingen

die men zich vormde over de ziel van de overledene. Homerus beschrijft de strijders

bij de ingang van de Hades met hun bebloede wapenrusting bij zich. Aeschylus laat

het eidôlon van Clytaemnestra haar dodelijke wonden tonen en Plato werkt deze

gedachte uitvoerig uit, verfijnt die zelfs in zekere zin door eraan toe te voegen dat ook

de ziel littekens, als herinnering aan haar vergrijpen in het aardse leven, blijft vertonen.

Op vazen zien wij de zielen van de doden zelfs geregeld met hun wonden, soms met

het verband erom. Deze voorstelling

kunnen wij heel goed begrijpen.

Als iemand die ons dierbaar is bij

een gruwelijk ongeluk om het leven

is gekomen, krijgen we de raad niet

naar zijn dode lichaam te kijken,

omdat die laatste aanblik ons mis-

schien gedurende de rest van ons

leven blijft achtervolgen.

De voorstelling van de ziel

blijkt in het oude Griekenland dus
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beïnvloed te worden door het beeld van de dode dat de nabestaanden in hun herinnering

meedragen, door de omstandigheden van zijn dood en door het brute feit van het dode

lichaam zelf. Deze ideeën werden nooit volledig gesystematiseerd en konden zelfs in

één en dezelfde beschrijving voorkomen. Vlak na zijn dood kan Patroclus bijvoorbeeld

door Homerus (Ilias XXIII. 66–7) worden beschreven als iemand die aan Achilles

verschijnt en tot hem spreekt op dezelfde manier als tijdens zijn leven, maar zodra de

ontmoeting voorbij is, vertrekt hij terwijl hij piept als een vleermuis.

Toch zijn deze sprekende personen uitzonderingen op de regel en wanneer de

vroeger Grieken over de zielen van de doden spraken, duidden ze die aan als ‘de

verlorenen’, ‘de afgematten’ of ‘de zwakke hoofden van de doden’. Het meervoud lijkt

mij hier van belang. De doden worden blijkbaar als een zeer grote, ongedifferentieerde

groep beschouwd. Sophocles vergelijkt ze met een bijenzwerm: ‘Uit de onderwereld

omhoog komt de bijenzwerm, luid zoemend’ (fr. 879 Radt). Gezien het grote aantal

bezoekers verbaast het ons niet dat de Heer van de Onderwereld ‘gastvrij’ werd

genoemd; Aeschylus (Smekelingen 157; fr. 228 Radt) noemt hem zelfs ‘de zeer gastvrije

Zeus van de doden’. Vooral wanneer het leven hierna niet als erg belangrijk wordt

gezien, kunnen de doden in één grote groep bij elkaar gegooid worden. Pas wanneer

iemands eigen lot van belang wordt geacht, wordt het minder aantrekkelijk om deel

van deze massa uit te maken. Dit betekent niet dat de vroege Grieken geen belang-

stelling hadden voor hun eigen voortleven. Integendeel, het voortleven waar zij zich om

bekommerden was de reputatie op aarde binnen hun eigen sociale groep, niet in het

hiernamaals. Deze voorstelling van de doden als een anonieme, ontelbaar grote groep

past uitstekend bij de vroege Griekse opvatting van de dood als een onvermijdelijk,

natuurlijk proces.

Toch hebben we al geconstateerd dat de psychê in de loop van de Griekse

geschiedenis steeds meer het centrum van de levende mens wordt. We vinden een

ander aspect van de ontwikkeling van de psychê in enkele regels van de dichter

Pindarus:

Door een gelukkig lot sterven allen een dood / die hen bevrijdt van zorgen; toch zal er

altijd overblijven / een levend beeld van het leven, / want alleen dat is van de goden

afkomstig. Het slaapt wanneer de ledematen actief zijn; maar aan hen die zelf slapen

/ onthult het in talloze gezichten / de door het noodlot bepaalde nadering / van tegen-

spoed en vreugde (fr. 131 b Maehler).

Hier wordt de ziel dus beschreven als een typisch vrije ziel (hoewel ze eidôlon wordt

genoemd), maar – en dat is volkomen on-Homerisch – ze wordt als ‘goddelijk’

beschouwd: ‘alleen dat is van de goden afkomstig.’ Met andere woorden: een enorme

herwaardering van de ziel. Dus naast het feit dat ze meer als een eenheid werd gezien,

werd de ziel ook als waardevoller beschouwd, als belangrijker, en het samenvallen van

deze ontwikkelingen kan nauwelijks toevallig zijn: als de ziel als belangrijker wordt

gezien, zal haar lot in het hiernamaals ook belangrijker worden.
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De onderwereld

Het zal niemand verrassen dat er in de periode die voorafgaat aan die van het juist

geciteerde fragment een toenemende belangstelling is voor het lot van de ziel. Al in

de Odyssee gaat Odysseus naar de onderwereld om met enkele van de zielen daar te

spreken. Maar zijn afdaling naar de Hades maakt deel uit van een reeks afdalingen

waarvan we in de archaïsche periode horen. Ook de grote helden Heracles en Theseus

gingen naar beneden. En één van de grootste mythen van het oude Griekenland,

Orpheus en Eurydice, wordt niet vóór 600 v.Chr. genoemd. Het is evident dat het

thema van de zanger die naar de onderwereld afdaalt, vooral aantrekkelijk was in een

tijd waarin de mensen meer belang gingen stellen in hun eigen lot na de dood, zelfs

al waren de gedachten over de ziel zelf nog niet in sterke mate veranderd.

Maar niet alleen mythische helden daalden af in de Hades; wij horen ook van een

afdaling van de man die misschien het bekendst is vanwege zijn stelling: Pythagoras.

Over deze merkwaardige figuur, misschien de interessantste Griek van de archaïsche

periode, die in de tweede helft van de 6de eeuw v.Chr. leefde, vertelt Hermippus

(3de eeuw v.Chr.):

Na zijn aankomst in Italië bouwde hij een kleine ondergrondse kamer en gaf zijn

moeder opdracht gebeurtenissen die zich voordeden op een schrijfplankje te schrijven

met vermelding van de tijd en deze aantekeningen aan hem te blijven doorgeven tot

hij weer naar boven kwam. Zijn moeder deed dit en na een tijdje kwam Pythagoras zo

mager als een geraamte naar boven. Hij ging naar de vergadering en deelde mee dat

hij zojuist uit de Hades was teruggekeerd. Sterker nog, hij las hun een verslag voor

van wat er gedurende zijn afwezigheid was gebeurd. Overrompeld door zijn woorden

barstten zij in tranen en gejammer uit en waren ze ervan overtuigd dat hij een soort

godheid was; daarom vertrouwden ze zelfs hun vrouwen aan hem toe in de gedachte

dat ook zij iets van hem zouden leren. Deze vrouwen werden Pythagorikai genoemd

(bij Diogenes Laërtius, 8. 41).

Dit is een interessant bericht, want het lijkt te bewijzen dat de grote filosoof er niet

voor terugdeinsde zijn volgelingen te manipuleren – een eigenschap die hij natuurlijk

deelt met vele profeten en wonderdoeners. Voor ons is het van belang dat de man die

naar de onderwereld zou zijn afgedaald een meer dan gewone belangstelling voor de

ziel had. Evenals verscheidene andere filosofen en intellectuelen van zijn tijd onder-

wees Pythagoras de reïncarnatie-leer, een onderwerp waarop de bijdrage van Poortman

in dit themanummer nader ingaat. De details van zijn onderwijs zijn helaas erg duister.

Wij weten niet of ieder levend mens verondersteld werd een onsterfelijke ziel te hebben

die de ene incarnatie na de andere incarnatie onderging; of planten een ziel hadden;

of de ziel meteen na de dood reïncarneerde of eerst in de Hades verbleef als in een

soort vagevuur. Maar afgezien van al deze vragen, die bij de huidige stand van onze

kennis niet beantwoord kunnen worden, is het belangrijk op te merken dat zijn leer

een bewijs vormt van een toenemende belangstelling voor het lot van de ziel.
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In welke mate weerspiegelt deze herwaardering van de ziel zich in een her-

waardering van de onderwereld? In de Ilias gaat de ziel van de dode meteen na het

sterven rechtstreeks naar de Hades. Kennelijk is daar geen hulp bij nodig en is er

niets dat de ziel belet die plaats te bereiken. Het enige wat de ziel moet doen is het

oversteken van een rivier, de Styx, waarvoor bij Homerus geen hulp nodig is. Het

beeld van de onderwereld is kil en somber – een sinister land waaruit geen terugkeer

mogelijk is – en de dode Achilles zegt terecht: ‘Probeer mij de dood niet aan te praten;

ik zou liever een dagloner zijn in dienst van iemand anders, een man zonder grond

en zonder veel bezit, dan heerser over alle doden’ (Od. 11. 489–91). Eenzelfde sombere

voorstelling van de onderwereld vormt ook één kant van de opvattingen die te vinden

zijn in het Oude Testament, een verzameling teksten die ook getuigt van levenslust

en van een algemeen gebrek aan belangstelling voor het leven na de dood.

Maar al in de jongere gedeelten van de Odyssee worden de eerste aanwijzingen

van een verandering in dit beeld zichtbaar. In boek 9 en 24 horen we van Hermes als

gids en in een wat recenter gedicht, de Minyas, (waarschijnlijk daterend uit het midden

van de 6de eeuw), horen we voor het eerst van de veerman Charon – natuurlijk een

oude man, want de glans van de jeugd zou niet bij het sombere beeld passen;9 deze

figuur wordt in het artikel van Moormann uitvoeriger behandeld. Wat betekenen deze

gidsen? Twee aspecten verdienen de aandacht. Enerzijds suggereert een gids een

moeilijk traject. Met andere woorden, het verschijnen van deze figuren houdt in dat

de wereld van de doden in de gedachten werd losgemaakt van die van de levenden: de

dood was blijkbaar minder natuurlijk geworden en minder aanvaardbaar. Tegelijk is

een gids iemand die de weg kent: de behoefte aan een geruststellend, deskundig

iemand is dus ook een teken van toenemende bezorgdheid om het eigen lot na de dood.

Deze onzekerheid weerspiegelt zich in een toenemende belangstelling voor het

terrein van de doden, zoals die blijkt uit de verslagen van afdalingen naar de onder-

wereld, maar ook door een geleidelijke opwaardering van de onderwereld, die onze

teksten in de 5de eeuw te zien geven. De god van onderwereld, die traditioneel Hades

heette (door de Grieken geïnterpreteerd als ‘de onzichtbare’), kreeg nu ook de naam

Pluto of ‘de rijke’, en anders dan Hades en Thanatos kreeg Pluto zelf, althans vanaf

het einde van de 4de eeuw, offers. Rijkdom was traditioneel afhankelijk van voorspoed

in de landbouw en het is dan ook niet verrassend dat de doden ook wel ‘Demetreioi’

werden genoemd en dat er graan op hun graven werd gezaaid. De verbinding van de

onderwereld met materiële rijkdom wordt ook uitgedrukt in de namen waarmee de

doden worden aangeduid. Terwijl de doden bij Homerus, zoals we hebben gezien, bij

voorkeur werden aangeduid als ‘de krachteloze hoofden van de doden’, vinden we nu

termen als olbioi, eudaimones of makarioi. Deze woorden worden vaak vertaald als

‘gezegenden’, maar ons woordgebruik is sterk beïnvloed door onze christelijke traditie.

De Grieken interpreteerden deze termen in een strikt materiële zin: de doden zijn de

mensen die zijn gezegend met materiële goederen, die beter af zijn dan de levenden.
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In de 5de-eeuwse Griekse komedie geeft Pherecrates een beeldende beschrijving

van de overvloed die de doden aan de overzijde te wachten staat (ik citeer een uittreksel):

Alle dingen waren in die andere wereld vermengd met overvloed en voorzien van alle

mogelijke heerlijkheden. Stromen pap en zwarte bouillon kabbelden door de kanalen

met lepels en al en tegelijk stukken kaastaart. Zo konden de brokken gemakkelijk en

gesmeerd vanzelf de kelen van de doden in glijden. Er waren bloedbeulingen en plakken

hete worst lagen als schelpen langs de rivieroevers. Verder ook geroosterde filets, mooi

opgemaakt met allerhande gekruide sausen. Vlak daarbij lagen ook schalen malse

hammen met bot en al… Geroosterde lijsters (…) vlogen om onze monden en smeekten

ons ze op te eten, terwijl wij daar tussen de myrtetakken en de anemonen aanlagen.

En de appels! (…) Meisjes in zijden gewaden, in de bloei van hun jeugd, bij wie alle

lichaamsbeharing was afgeschoren, schonken met behulp van een trechter volle bekers

uitstekende rode wijn voor iedereen die wilde drinken. Telkens als iemand hiervan had

gegeten of gedronken, kwam meteen twee keer zoveel tevoorschijn (fr. 113 Kassel-Austin).

Dit is een iets ander idee van het hiernamaals dan bijvoorbeeld in de islam, waar in

het hiernamaals vele meisjes staan te wachten op de mannelijke gelovigen (hoewel

ook Pherecrates’ tekst enigszins seksueel getint is). Dit wijkt natuurlijk volstrekt af

van de ideeën die in het vroege christendom gangbaar waren. Wanneer in de Passio

Perpetua et Felicitatis (203 n.Chr.) de catecheet van de toekomstige martelaar (die zelf

ook martelaar zal worden) droomt dat hij in de hemel is opgenomen, ziet hij 

79

h
erm

en
evs lxxv/ii

De ziel, de dood en het hiernamaals in het vroege en klassieke Griekenland

Afb. 5. Hypnos (Slaap) en Thanatos (Dood), de gevleugelde zonen van de Nacht, dragen

de gesneuvelde Sarpedon weg van het slagveld. In het midden houdt Hermes toezicht.

Roodfigurige krater uit ca. 510 v.Chr., Metropolitan Museum, New York.



‘een plaats waarvan de muren leken te zijn opgebouwd uit licht. Voor de poort ston-

den twee engelen, die binnengingen en witte gewaden aandeden. Ook wij gingen

naar binnen en we hoorden het geluid van stemmen die onafgebroken bleven zingen:

“Heilig, heilig, heilig”’ (12. 2).

Vergeleken met Pherecrates’ voorstelling is dit een nogal ascetisch idee van het

hiernamaals, dat overigens wel overeenstemt met het ascetische leven van de vroege

christenen. Bij Pherecrates zien we daarentegen een onbeschaamd genieten van de

goede dingen van het leven. Natuurlijk gebruikte de Oude Komedie de voorstelling

van overvloedig eten en drinken in het hiernamaals. maar die voorstelling kwam ook

voor bij groepen die zich ernstig bezighielden met het lot van de ziel, zoals de Orphici

en de Pythagoreeërs. Empedocles (B 147), een van de vroege Griekse intellectuelen en

wonderdoeners (al lijkt ons deze combinatie vreemd) verklaarde zelfs dat de ziel, 

wanneer zij haar reïncarnaties had volbracht, disgenoot van de goden zou worden. Dit

gaat terug op de mythische gedachte dat de belangrijke mensen ooit met de goden aan

tafel zaten (Hesiodus fr. 1 Merkelbach-West). Deze nadruk op het voedsel is natuurlijk

een weerspiegeling van de precaire voedselsituatie die de Westerse wereld tot deze

eeuw zou beheersen. Meisjes waren er voor Griekse mannen altijd genoeg – tenslotte

waren er bordelen in overvloed. Maar het voedsel bleef altijd een probleem, net als in

de Middeleeuwen in het Westen, en het is ons dan ook zonder meer duidelijk dat

Pherecrates’ verbeelding sterke gelijkenis vertoont met luilekkerland of het Land van

Kokanje.

Geesten

Als er sprake is van een herwaardering van de ziel van de doden en van het leven na

dit leven, kunnen we, tenslotte, ook een toenemende belangstelling voor contact met

geesten verwachten. Dit gebied is pas zeer recent weer in de belangstelling gekomen,

maar het onderzoek spitst zich vooralsnog toe op de post-klassieke tijd, zodat ik mij

beperk tot enkele korte opmerkingen.10 Het lijkt mij geheel te stroken met de ontwik-

keling die we hebben geschetst dat wij een levendige belangstelling voor geesten en

necromantie aantreffen – men raadplege hiervoor ook de bijdrage van Van Straten –

in de oudste volledig bewaard gebleven tragedies, die van Aeschylus. Verschijningen

en het oproepen van de doden zijn niet alleen in zijn Perzen belangrijk, maar ook in

de Oresteia, en enkele decennia geleden werd een papyrus gepubliceerd met een scène

van zijn Psychagogoi, waarin een vreemdeling het verzoek krijgt de chthonische Zeus

te vragen ‘de zwerm van in de nacht dolenden’ omhoog te sturen van de monding van

de rivier, ongetwijfeld de Styx (fr. 273 a Radt). Dit lijkt een nieuwe gedachte. Het mag

dan de bestemming van de mens zijn om de Hades in te gaan, nu kunnen geesten

van de doden uit de onderwereld omhoog komen om op aarde rond te waren. Ook op

vazen vinden we nauw contact met de doden; op lekythoi is het vaak onmogelijk de

levenden, als bezoekers van het graf, te onderscheiden van de doden die nog geen
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afscheid hebben genomen van de wereld van de levenden. Met andere woorden, voor

de achtergebleven familieleden moet er een nauwe relatie met de doden hebben

bestaan van wie men blijkbaar meende dat zij aanwezig waren in de wereld van de

levenden, al was die aanwezigheid beperkt tot de onmiddellijke omgeving van het

graf. Veel meer is er over geesten niet te zeggen. In de klassieke Griekse wereld is hun

aanwezigheid nog zeer beperkt; pas in latere tijden wekken necromantie en geesten

meer belangstelling op. Maar deze latere populariteit kan alleen worden begrepen

tegen de achtergrond van een analyse van latere houdingen tegenover de dood en het

hiernamaals. Dat is echter, zoals Aristoteles zou zeggen, het onderwerp van een

ander onderzoek.

Noten
1 Deze bijdrage verscheen eerst als ‘The Soul, Death and the Afterlife in Early and

Classical Greece’ in j.m. bremer et al. (eds.), Hidden Futures (Amsterdam 1994)

91–106 en is hier licht aangepast. Ik dank Wolther Kassies hartelijk voor zijn vertaling.
2 Voor de meest recente bibliografie van de problemen hier besproken zie nu mijn,

ook in paperback verschenen, The Rise and Fall of the Afterlife (Londen 2002) 1–8.
3 Voor de intrigerende figuur van Hermotimos zie j. bremmer, Early Greek Concept

of the Soul (Princeton 1983) 24–53; f. graf, Nordionische Kulte (Rome 1985), 390–5;

bremmer, Rise and Fall, 38v.
4 In mijn betoog volg ik vooral de benadering van c. sourvinou-inwood, ‘Reading’

Greek Death to the End of the Classical Period (Oxford 1995). Voor een uitgebreide 

bibliografie van de onderwereld zie m. herfort-koch, Tod, Totenfürsorge und

Jenseitsvorstellungen in der griechischen Antike (München 1992).
5 g. ahlberg, Prothesis and Ekphora in Greek Geometric Art (Göteborg 1971).
6 Vergelijk Aristoteles, Rhet. 2.6.1385a9; Valerius Maximus 4. 5 (Caesar); Pausanias

4. 18. 6; Diogenes Laertius 6.77 (Diogenes); Procopius, Pers. 2.9; a. henrichs, in

Entretiens Hardt 27 (Genève 1981) 191.
7 Voor meer voorbeelden zie r. janko, The Iliad: A Commentary IV (Cambridge 1992)

420; p. vidal-naquet, ‘Le chant du cygne d’Antigone’, in a. machin and l. pernée
(eds.), Sophocle: le texte, les personnages, (Aix-en-Provence 1993) 285–97.
8 Voor de bibliografie zie bremmer, Rise and Fall, 3v.
9 Voor Charon zie meest recentelijk sourvinou-inwood, ‘Reading’ Greek Death,

303–61; e. mugione et al., Parola del Passato 50 (1995) 357–434 (verschillende artikelen

over Charon).
10 Zie d. felton, Haunted Greece and Rome: ghost stories from classical antiquity

(Austin 1999); s.i. johnston, Restless dead: encounters between the living and the dead

in ancient Greece (Berkeley, Los Angeles, Londen 1999); a. stramaglia, Res inauditae,

incredulae. Storie di fantasmi nel mondo greco-latino (Bari 1999).
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e naderende dood

‘Typerend gelaat van een stervende, met spitse, bleke, koele neuspunt, spitse kin,

ingevallen slapen, koele oren, vaal-grauwe tint, koud zweet op het voorhoofd.’

Zo luidt de omschrijving van de facies hippocratica, het ‘Hippocratisch gezicht’, die te

vinden is in het veelgebruikte Geneeskundig Woordenboek van Pinkhof-Hilfman (19929).

De term facies hippocratica verwijst in neo-Latijnse teksten sinds de 16de eeuw naar

Hippocrates. Ook in de woordkeus van de hierboven geciteerde beschrijving is de 

oorspronkelijke formulering nog gemakkelijk te herkennen. Wie het spoor naar

Hippocrates terug volgt, komt eerst bij Celsus, de encyclopedist uit de 1ste eeuw n.Chr.,

die in zijn De medicina het volgende vermeldt:

‘2.6. [1] Als deze verschijnselen zich voordoen, blijft er ondanks de zorgwekkende

vooruitzichten toch reden tot hoop. Er zijn echter verschijnselen die erop wijzen dat

men het uiterste stadium bereikt heeft: een puntige neus, ingevallen slapen, holle

ogen, koude, slap hangende oren waarvan de lellen lichtjes naar buiten afstaan, een

harde strakke huid op het voorhoofd. [2] De patiënt heeft een donkere of zeer bleke82

h.f.j. horstmanshoff

De dokter en de dood1

D



kleur; dit is van nog grotere betekenis als er

geen slapeloosheid, diarree of gebrek aan eet-

lust aan voorafgingen. Deze zijn er soms wel

de oorzaak van dat de patiënt er zo uitziet,

maar dan houdt het na een dag op: als het lan-

ger aanhoudt, wijst het op de dood. [3] Als bij

een langdurige ziekte het beeld op de derde

dag nog hetzelfde is, is de dood nabij, en zeker

als ook nog de ogen geen licht verdragen en

tranen, en dat wat wit dient te zijn, rood wordt,

als de adertjes daarin een bleke kleur hebben, als

het slijm dat erop drijft, ten slotte in de hoeken gaat

vastzitten, als het ene oog kleiner wordt dan het andere;

als ze diep wegzinken of gezwollen zijn; als tijdens de slaap de oogleden niet gesloten

worden, maar daartussen iets van het oogwit zichtbaar is; en als dat alles niet een

gevolg van diarree is. [4] Ook zijn die oogleden dan bleek en worden ook de lippen en

de neus bleek. Die kunnen dan net als de ogen, de oogleden en de wenkbrauwen 

vervormd raken, soms allemaal tegelijk. De patiënt kan door zwakte niet meer horen

of zien. [5] Verder wijzen de volgende verschijnselen op de dood: als de zieke met

gekromde knieën op zijn rug ligt, als hij voortdurend wegglijdt naar het voeteneinde

van het bed, als hij zijn armen en benen bloot woelt en zich in het wilde weg beweegt,

en ze niet warm zijn; als hij gaapt, als hij voortdurend slaapt; als hij niet bij kennis is

en met zijn tanden knarst, terwijl hij dat doorgaans niet doet als hij gezond is; als een

zweer die hij al had, of die tijdens de ziekte is ontstaan, droog wordt en bleek of lood-

kleurig. [6] Andere doodsaanwijzingen zijn: bleke nagels en vingers. Koude adem; of

als iemand tijdens koorts en een acute ziekte of doordat hij verward is of pijn in zijn

long of zijn hoofd heeft, met zijn handen wol uit de dekens plukt of de franje lostrekt

of naar de wand naast hem graait als daar dingen uitsteken. Ook pijn die rond de

heupen en in het onderlichaam ontstaat, zich naar de ingewanden verplaatst en dan

plotseling ophoudt, wijst erop dat de dood nabij is. Zeker wanneer daar nog andere

verschijnselen bijkomen.’2

Celsus heeft de tekenen die wijzen op de naderende dood, de indicia mortis, die op

verschillende plaatsen in de Hippocratische traktaten3 voorkomen, bijeengelezen en

in een hoofdstuk ondergebracht. De vroegste formulering van de aanwijzingen waar-

op de arts moet letten is te vinden in een van de oudste Hippocratische geschriften die

ons zijn overgeleverd, Prognosticon (‘De prognose’), uit de tweede helft van de 5de

eeuw v.Chr.:
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Afb. 1. Galenus (links) en Hippocrates (rechts) in overleg; 13de-eeuws fresco in de

dom van Anagni, Italië. Met het historische feit, dat zo’n zes eeuwen Hippocrates en

Galenus scheiden, wordt in de afbeelding geen rekening gehouden.

Afb. 2. Arts bezig met aderlating.

Roodfigurige aryballos, 5de eeuw v.Chr.,

Musée du Louvre, Parijs.



De dokter en de dood

‘Allereerst moet men bij acute ziekten het gezicht van de patiënt bekijken, of het er uit

ziet als het gezicht van gezonde mensen, en vooral of het lijkt op het gezicht van de

patiënt zelf. Zo is het ’t beste. Wanneer het er helemaal niet op lijkt, is dat een zeer

slecht teken. Dan zou het er zo uit kunnen zien: een scherpe neus, holle ogen, ingevallen

slapen, koude en verkrampte oren, de oorlellen uitstaand, de gezichtshuid hard,

gespannen en droog en een bleke of grauwe gelaatskleur. (...)

Kijk ook naar de rest van het lichaam en vooral naar de ogen. Want als ze het

zonlicht ontwijken, zonder aanwijsbare reden tranen of wegdraaien, als het ene oog

kleiner wordt dan het andere, als het oogwit rood of loodkleurig is, of als er donkere

aderen in te zien zijn, als er vuil in de ogen verschijnt, als ze rusteloos zijn, uitpuilen

of zeer diep verzonken liggen, of wanneer de kleur van het hele gezicht is veranderd –

al deze symptomen zijn slecht, ja zelfs fataal. Let ook op of iets van het oogwit zichtbaar

wordt bij slapende patiënten, wanneer de oogleden gesloten zijn. Want als dat het

geval is en het komt niet door diarree of medicijngebruik, of doordat hij gewend is zo

te slapen, dan is dat een ongunstig, zelfs zeer dodelijk teken. Als, vergezeld van een

van de andere symptomen, ooglid, lip of neus vertrokken zijn of loodkleurig, dan moet

men zich ervan bewust zijn dat de dood zeer nabij is. Dit is ook het geval wanneer de

lippen slap neerhangen, koud en zeer bleek zijn.’ (Hipp., Prognosticon 2)

Galenus, die deze meesterlijke beschrijving van de tekenen van de naderende dood

uitvoerig becommentarieerde, vond deze karakteristiek voor de Hippocratische

geneeskunde.4 De arts moet immers niet alleen in het algemeen goed op de hoogte

zijn van de tekenen van de naderende dood die hij kan verwachten. Hij moet ook de

ziektegeschiedenis van de individuele patiënt in kwestie goed kennen. Hij moet

weten hoe hij of zij er in normale doen uitziet en wat er de laatste dagen gebeurd is.

Waarom prognose?

Waarom zou de antieke arts, en niet minder zijn omgeving, er zoveel waarde aan hebben

gehecht tijdig de tekenen van de naderende dood te onderkennen? Het Hippocratisch

traktaat Prognosticon doet daarover duidelijke uitspraken:

‘Ik acht het zeer belangrijk dat de arts zich toelegt op de prognose. Want als hij aan

het ziekbed uit zichzelf onderkent en voorspelt wat er aan de hand is, wat gebeurd is

en wat nog zal gebeuren, als hij bovendien zonder lacunes uiteenzet wat de zieken

voor hem verborgen houden, dan krijgt men er meer vertrouwen in dat hij het lot van

de zieken doorziet.’ (Hipp., Progn. 1)

De zieken vertrouwen zich dus eerder toe aan een arts die heden, verleden en toekomst

kent. Een arts moet:

‘het verleden verklaren, het heden doorzien, de toekomst voorspellen. Zich daarop

toeleggen.’ (Hipp., Epidemiai. 1. 11)

Elders heet het:

‘(de arts) die een juiste prognose wil stellen moet ... alle tekenen kennen en kunnen

beoordelen.’ (Hipp., Progn. 25)
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Dat impliceert dat hij ook goed moet kunnen voorspellen  wanneer de dood ophanden

is. Een dokter die zelfs niet weet of een zieke zal leven of sterven is geen knip voor

zijn neus waard. De Afrikaanse patiënten van Albert Schweitzer vonden dat al:

‘Behandelt er jemand, der ihm nachher wegstirbt, so bekundet er damit nur, daß er noch

nicht einmal weiß, ob eine Krankheit zum Tode führt oder behoben werden kann’.5

We raken hier aan het hart van de geneeskunst. Het interpreteren van tekenen die

wijzen op de afloop van de ziekte is een van de oudste ‘medische’ activiteiten. Uit

Mesopotamië  zijn duizenden kleitabletten bekend met medische inhoud.6 Vaak is de

structuur van deze teksten van het ‘als ... dan’-type, een voorwaardelijke zin (‘Als dit

of dat het geval is of gebeurt’), gevolgd door een verklaring (‘dan zal dit of dat aan de

hand zijn of gebeuren’). Hier volgt een voorbeeld ontleend aan de uroscopie, het

beschouwen van de urine, een praktijk die tot op vandaag door artsen wordt beoefend,

al is het theoretisch kader waarin de resultaten van die beschouwing worden geïnter-

preteerd uiteraard wel veranderd:

‘Als de urine rood is, is het de ‘hand van zijn god’. Hij zal beter worden.

Als zijn urine geel is, zal zijn ziekte voortduren.

Als zijn urine zwart is, is het onheilspellend, dan is hij aangetast door de dood.

Als zijn urine waterig is, zal zijn ziekte voortduren, maar hij zal beter worden.’

(Uit het zogenaamde Diagnostisch handboek, tablet 14, kolom 2, 39 e.vv., ed. R. Labat,

Traité Akkadien, 1951, 134 e.vv.)7

Deze tekst dateert uit de 7de eeuw v.Chr., maar gaat terug op veel oudere voorbeelden.

Ook de Hippocratische arts gebruikt urine-onderzoek om de naderende dood aan te

kondigen. Zo wijst stinkende, waterige, zwarte of dikke urine op de dood (Hipp.,

Progn. 12) en worden elders incontinentie en juist niet kunnen urineren als letale

symptomen beschouwd.

Er is echter, bij alle verwantschap en overeenkomst tussen de vroegste Hippo-

cratische geschriften en de Mesopotamische traditie, een belangrijk verschil. Terwijl

de Babylonische kleitabletten volstaan met opsommingen van waarnemingen die als

‘tekens’ van goddelijke oorsprong worden geïnterpreteerd – lijsten van anonieme

patiënten, opgesteld door generaties al even anonieme artsen – worden in het Corpus

Hippocraticum herkenbare individuen als patiënten beschreven (‘Philiskos die bij de

muur woont’, ‘de dochter van Euryanax’) door rondreizende artsen, die steeds weer

nieuwe theorieën ontwikkelen om ziekten te verklaren en vooral: om het toekomstig

verloop ervan te kunnen voorspellen. Ook de Mesopotamische priester-artsen voor-

spelden. Zij zien ‘de hand van de god’ als oorzaak van een ziekte, of de zwarte magie

van een buurman. In dat licht interpreteren zij de tekens en concluderen of iemand

zal leven of sterven. De Hippocratische arts weigert echter te profeteren. Hij observeert

en concludeert op grond van zijn waarnemingen. Hij zet zich af tegen tovenaars,

charlatans en kwakzalvers die doen alsof ze meer weten dan anderen door zich op

goddelijke kennis te beroepen (Hipp., De morbo sacro 1) In dezelfde lijn ligt de stellige

verklaring uit het Hippocratisch traktaat Prorrheticon:
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De dokter en de dood

‘Ik zal iets dergelijks echter niet profeteren; veeleer zal ik de klinische tekens (sêmeia)

registreren waaruit men moet afleiden welke personen beter zullen worden en welke

zullen sterven, en welke binnenkort of over een langere tijd zullen herstellen of sterven.’

(Hipp., Prorrh. 2. 3)

De geneeskunst heeft het stadium van de divinatie, de profetie, verlaten en ontwikkelt

zich als rationele discipline. De arts moet niet alleen goed observeren. Hij moet ook

schriftelijke gegevens bestuderen en zelf aantekeningen maken:

‘Ik beschouw het vermogen om ook schriftelijke gegevens juist te beoordelen als een

belangrijk onderdeel van de geneeskunst. Wie deze namelijk kent en gebruikt, kan

naar mijn mening in de praktijk nauwelijks ernstige fouten maken.

Men moet de weersgesteldheid in de loop van het jaar telkens precies onderzoe-

ken, evenals de ziekte, namelijk of het verloop van weersgesteldheid en ziekte in het

algemeen goed of slecht is, welke ziekte chronisch en dodelijk, welke chronisch en

geneeslijk, welke acute ziekte dodelijk en welke acute geneeslijk is. Op grond van die

gegevens kan de arts de volgorde van de crisisdagen overzien en voorspellen. Wie

daarmee goed op de hoogte is, kan ook weten wie hij moet behandelen, wanneer en

op welke wijze.’ (Hipp., Epid. 3.16)

Het besluit niet te behandelen op grond van een slechte prognose behoort uitdrukkelijk

tot de ambachtelijke ethiek van de Hippocratische arts:

‘... ook afzien van behandeling van diegenen die door hun ziekten zijn overweldigd,

in het besef dat de geneeskunde dat niet kan.’ (Hipp., De arte 3)

De prognose, ook van de naderende dood, was dus nodig om bij een sterfgeval de
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verantwoordelijkheid te kunnen afwij-

zen, maar was ook een middel om het

vertrouwen van patiënten te winnen

teneinde hen over te halen zich onder

de behandeling te stellen van de arts

die zo knap de stiltes in het ‘verhaal’

van de patiënt kon opvullen tijdens de

anamnese.

De dokter aan het sterfbed

Dat de dokter het als zijn taak zag in

een vroeg stadium duidelijk te maken

of de patiënt overlevingskansen had of

niet, en soms van behandeling afzag, betekent niet dat hij de stervende

patiënt in de steek liet. In een Hermeneus-artikel heeft Philip van der Eijk

aangetoond dat de arts soms aanwezig blijft.8 Hij wil kennelijk het lijden

van de patiënt waar mogelijk verzachten. In een recent artikel noemt

Helen King voorbeelden uit het Corpus Hippocraticum waaruit blijkt dat

de de dokter tot het laatst bij het sterfbed was.9 In Epidemiai 7. 25 wordt

bijvoorbeeld  het geval beschreven van de vrouw van Theodoros met heel

precieze tijdsaanduidingen (‘op het uur dat de markt volloopt’, ‘tegen de middag’,

‘tegen de avond’). De lezer krijgt de indruk dat de dokter aan het bed aanwezig was. De

tekst beschrijft haar gedrag ‘rond de eerste slaap’, tijdens ‘de rest van de nacht’ en

‘tegen de ochtend’. Ze sterft op de zevende dag, en de tekst specificeert: ‘Op het punt

van de dood verkrampte ze’. Soms gaf de dokter ook medicatie om de pijn te bestrijden.

(Epid. 7. 1, 7. 88) Er zijn echter geen voorbeelden bekend, waarin narcotica worden

gebruikt om het stervensproces te verzachten.

De grafinscriptie van een dokter

Als we spreken over antieke artsen gaan de gedachten al gauw naar een Hippocrates-

achtige figuur, een geleerde. In de dagelijkse praktijk waren zulke artsen echter in de

minderheid. De meesten behoorden niet tot die elite. Zij waren eenvoudige, rond-

trekkende ambachtslieden die een moeitevol bestaan leidden. De toevallige vondst

van een Griekse grafinscriptie uit de Romeinse keizertijd geeft daarin even inzicht. Er

is geen reden om aan te nemen dat de omstandigheden in de 5de en 4de eeuw v.Chr.

anders waren.

‘Het vuur heeft het vlees verbrand, en de botten liggen hier in het graf, van de arts

Hedys: hij heeft veel van de aarde gezien, de stromen van de Oceaan en de grenzen
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Afb. 3. Opgebaarde dode vrouw. Grafschildering, 4de eeuw v.Chr., 

Museo Archeologico Nazionale, Paestum.

Afb. 4. De arts aan het ziekbed. Illustratie in middeleeuws handschrift.



van Europa, Afrika en het grote Azië. En zo is alles op ellendige wijze vervuld.

Kinderen heeft Hedys van niemand gekregen. Hedys, de oude(re), 55 jaar oud;

Dikaiosyne, 50 jaar oud.’10

Iedere arts zal zowel ten aanzien van zijn patiënten als ten aanzien van zichzelf altijd

weer tot de conclusie moeten komen:

‘... want het is onmogelijk alle zieken gezond te maken, hoewel dat beter zou zijn dan

een prognose uitspreken over wat gaat komen.’ (Hipp., Progn. 1)
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Noten
1 Voor het schrijven van dit artikel heeft de auteur dankbaar gebruik gemaakt van

materiaal dat drs. Rian de Hulster in haar doctoraalscriptie Oude Geschiedenis

(Universiteit Leiden) heeft verzameld.
2 Met dank aan drs. J. Nagelkerken en dr. T. W.M. van der Wiel voor de verleende

toestemming om te citeren uit hun integrale Celsusvertaling die in 2003 bij uitgeverij

Voltaire, Den Bosch, zal verschijnen.
3 Onder ‘Hippocratische geschriften’ wordt de heterogene verzameling van ruim 60

medische geschriften verstaan die grotendeels in de periode 420–370 v.Chr. zijn 

ontstaan en sinds de 3de eeuw v.Chr. in Alexandrië zijn gebundeld en op naam van

Hippocrates gesteld. Zie voor een introductie h. king, Greek and Roman medicine

(Londen 2001) 9–17; uitvoerig bij j. jouanna, Hippocrate (Parijs 1992).
4 Galenus, In Hippocratis Prognosticum Commentatio 1. 5, 18. 2. 24 Kühn.
5 a. schweitzer, Briefe aus Lambarene 1924–1927, Gesammelte Werke I, München, z.j.

(1974) 519.
6 e. von weiher, Medizin im Alten Orient, in: a. karenberg en c. leitz (red.),

Heilkunde und Hochkultur I (Münster 2000) 3–16.
7 Ik dank prof. dr. M.J. Geller, University College, Londen, die mij op deze tekst

attendeerde.
8 p.j. van der eijk, ‘Helpen of niet schaden. Enkele uitgangspunten en methoden

van therapeutisch handelen in de klassieke Griekse geneeskunde’, Hermeneus 71

(1999) 66–71, speciaal p. 69.
9 h. king, De dokter aan het sterfbed, in: Raster 99 (2002) 90–106, speciaal pp.

102–105.
10 pfohl (1977) 79–87. In Hermeneus 72 (2000) 71–75 deed ik een poging om het

leven van een arts op grond van inscripties wat dichterbij te brengen.
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n haar vorig jaar verschenen studie Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt

en de klassieke oudheid 1 bespreekt Mieke Koenen in het vierde en laatste hoofd-

stuk de poëzie van Ida Gerhardt die geïnspireerd is door die figuren uit de Griekse

oudheid die haar het meest na aan het hart lagen: Homerus, Sappho, Socrates en

Plato. Onder het domein van Homerus valt uiteraard het gedicht dat zij over

Patroclus schreef, ‘Dertig eeuwen’ (Verzamelde Gedichten 296):

Toen Patroklos gelegd was op de baar,

werd hij door alle jongens uitgedragen.

Ik zag hen kinderlijk de dode schragen,

een haag van jonge eiken naast elkaar.

Maarts voorjaar joeg de wolken langs het goud.

Er donderde een phalanx straaljagers over,

toen op de brandstapel omfloerst met lover

zij hem legden en de vlam sloeg in het hout.

Myriaden jaren op de palm der hand. –

Ik dorst niet opzien naar wie was ter zijde,

lieflijk en stil, Briseïs aller tijden,

toen hij verbrand werd in dit lage land.
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Het gedicht is al enkele malen aan de orde geweest in dit tijdschrift.2 Ik zal dan ook

niet opnieuw aandacht besteden aan wat al is aangedragen op deze plaatsen voor de

interpretatie van dit gedicht, zoals de (door Gerhardt zelf verworpen) gedachte dat

‘Dertig eeuwen’ een evocatie is van de crematie van een leerling uit de klas waarmee

zij Homerus leest. Wel zal ik het ook door Van der Paardt en Koenen aangehaalde

gedicht citeren van Vasalis ‘Aan een boom in het Vondelpark’, maar niet vanwege de

overeenkomsten met dat van Gerhardt, maar vanwege de verschillen.

Mijn belangstelling voor het gedicht van Gerhardt werd gewekt, toen ik nadacht

over datgene waarover de redactie van Hermeneus mij gevraagd had een bijdrage te

leveren: de dood van de held in epos en tragedie, en dat binnen het kader van het thema

Sterven en gestorven zijn. In de Ilias zijn er twee helden bij wier sterven en gestorven

Afb. 1. De Griekse aanvoerders bespreken de zelfmoord van Ajax. Corinthische kylix,

ca. 580 v.Chr., Antikenmuseum, Basel.

Afb. 2. Achilles (links) doodt Trojaanse krijgsgevangenen bij het graf van Patroclus.

Rechts brengt Agamemnon een plengoffer. Rechtsonder ligt het lijk van Hector.

Roodfigurige Apulische krater uit 340–330 v.Chr., Museo Archeologico, Napels.



De dood van de held in het epos, de tragedie en bij Ida Gerhardt

zijn Homerus aanzienlijk langer stilstaat dan bij dat van de vele andere helden die in

Troje’s vlakte sneuvelen: Patroklos en Hektor. Beiden worden geëerd met een rouw-

klacht op hun dode lichaam, Patroklos door die van Briseïs (19, 282–300), Hector

door de klaagzangen van zijn vrouw Andromache, zijn moeder Hekabe en zijn

schoonzuster Helena (24, 723–775). Hun beider lichaam wordt verbrand op brand-

stapels van werkelijk heroïsche afmetingen: die van Patroclus meet honderd voet in

het vierkant (23, 164), en de Trojanen dragen negen dagen achtereen hout aan voor

de brandstapel van Hector (24, 784). De bijzetting van hun uit de as verzameld

gebeente wordt gevolgd, bij Patroclus, door de luisterrijke spelen die de Grieken ter ere

van hem organiseren; bij Hector is het de dodenmaaltijd die in sobere bewoordingen

het slot van de Ilias vormt en een voorafschaduwing is van de aanstaande val van Troje,

24, 801–04. In de vertaling van H.J. de Roy van Zuydewijn:

Vervolgens

kwamen ze allen, om er een vorstelijk lijkmaal te houden,

samen in Priamos’ huis, hun door Zeus gezegende koning.

Zo dan bestelden ze Hektor, de paardentemmer, ter aarde.

Maar in deze twee groot gemonteerde crematies van de Ilias valt één reusachtig verschil

op. De crematie van Patroclus gaat gepaard met een weergaloos vergieten van bloed;

die van Hector valt op door de sereniteit, na de rauwe behandeling van het lijk door

Achilles, in de wijze waarop de Trojanen hun toeverlaat in de nood de laatste eer

bewijzen. De sereniteit, de onaanraakbaarheid, waarmee Homerus de dode Hector

omringt, zolang hij in handen van Achilles is door de helende macht van Apollo, en

als zijn lichaam is overgedragen aan Priamus door de Trojanen zelf, wordt gespiegeld

in het gedicht vanVasalis, ‘Aan een boom in het Vondelpark’:

Er is een boom geveld met lange groene lokken.

Hij zuchtte ruisend als een kind

terwijl hij viel, nog vol van zomerwind.

Ik heb de kar gezien die hem heeft weggetrokken.

O, als een jonge man, als Hector aan de zegewagen,

met slepend haar en met de geur van jeugd

stromende uit zijn schone wonden,

het jonge hoofd nog ongeschonden,

de trotse romp nog onverslagen.

In haar gedicht benadrukt Vasalis de jeugdigheid van Hector. Zij verwoordt daarmee

de trots en de emotie van de heldendood uit het epos, zoals Jan N. Bremmer elders in

dit nummer uiteenzet met zijn uitspraak: ‘jong sterven is het hoogtepunt van je

leven’.3 Vasalis laat het vellen en wegtrekken van de boom op een prachtige manier

samenvallen met het gesleep door Achilles met het jonge, dankzij Apollo ongeschonden

blijvende lijk van Hector. Zij betrekt, herkenbaar en invoelbaar, de lezer in haar emotie

over de boom en de dood van de held.4
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Ida Gerhardt lijkt in haar ‘Dertig eeuwen’ het tegenovergestelde na te streven van

wat Vasalis met haar gedicht bereikt. Om te beginnen is de dode Patroclus nauwelijks

de centrale figuur van de vertelling, en Koenen vergist zich naar mijn oordeel als ze

schrijft (175–76): ‘In beide gedichten wordt de jeugdigheid van de dode benadrukt (bij

Vasalis door de woorden “kind”, “nog vol van zomerwind”, “jonge man”, “jeugd” en

“het jonge hoofd”; bij Gerhardt door de woorden “jongens”, “kinderlijk” en “jonge

eiken”).’ Immers, Gerhardt spreekt over de jeugdigheid van hen die Patroclus uitdragen,

niet over die van de dode zelf.

Maar ook dan lijken de termen voor de jeugdigheid van de dragers, drie maal in

drie opeenvolgende regels, wat veel van het goede. Je kunt, denk ik, op goede gronden

verdedigen dat de leerlingen bij het lezen van Patroclus’ uitvaart zich zó met de dragers

van de baar identificeren, dat de beschrijving van de laatsten geheel samenvalt met

die van de eersten. Toch moet er, denk ik, wanneer ‘Nederland en Troje voor de duur

van een lesuur Homerus volledig zijn samengevallen’ (Koenen 174), bij Gerhardt een

referentiepunt zijn in haar vertelling naar die van Homerus. En dan is het ‘on-home-

rische en enigszins schooljuffrouw-achtige woord “jongens”’ (Koenen), evenals het

‘kinderlijk de dode schragen’ voor de Ilias toch een vreemde evocatie, alsof de

Myrmidonen een flink aantal kindsoldaten in hun gelederen hadden. Ik vraag me

daarom af, of Gerhardt zich bij het beeld van Patroclus’ crematie misschien heeft laten

leiden door andere, verder niet door haar genoemde aanwezigen bij deze plechtigheid,

die Achilles tijdens het gevecht bij de kolkende Xanthos met hun verbijsterd-grote

hertenogen uit de rivier had geplukt (21, 27–32, De Roy):

haalde hij uit de rivier een twaalftal levende jongens,

om voor de dood van zijn vriend Patroklos als bloedprijs te dienen.

Toen hij de jongens als bevende hinden op had getrokken,

bond hij, vanachter, hun handen vast met de prachtige riemen

die zij zelf om hun stevige lijfrokken droegen en gaf ze

mee aan zijn mannen, om ze terstond naar de schepen te brengen.

Voor zover de dichteres bij de beschrijving van Patroclus’ lijkstoet niet alleen het

Bilthovense klaslokaal evoceert met de aandachtig meelevende gezichten van haar

jeugdige leerlingen, heeft zij misschien de twaalf door rampspoed overvallen Trojanen-

zonen een zuinig moment van deelname gegund door de dragers van Patroclus’ baar

de trekken van Achilles’ slachtoffers te geven. Want de crematie-plechtigheid voor

Patroclus wordt niet alleen met tranen en zuchten omgeven, maar vooral met ontzettend

veel bloed. Als lezer vind ik het onverdragelijk dat Gerhardt plechtig spreekt over ‘de

brandstapel omfloerst met lover’ (de hoogbebladerde eiken uit 23, 118), terwijl bij

Homerus dat funeraire groen schuil gaat onder een grote stapel gevilde schapen en

runderen, waar bovenop nog eens worden gelegd vier ‘hooggenekte’ paarden en twee

onthalsde honden van hun meesters tafel. Tenslotte worden de twaalf Trojaanse 

jongens vermoord en op de brandstapel geworpen.
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Het intrigerende (maar ook irriterende) van ‘Dertig eeuwen’ is dan ook de perceptie

van iets dat dertig eeuwen daarvoor plaats vond in de perceptie van die andere dichter,

Homerus. Ik heb zelf nooit boek 23 met een klas gelezen, maar ik kan me niet voor-

stellen dat die Bilthovense jongens en meisjes geen weerzin gevoeld hebben bij het

lezen over het bloedbad dat Achilles aanricht voor zijn vriend Patroclus. Zelfs Homerus

lijkt een wat gedistantieerde toeschouwer bij de buitensporigheid van Achilles’ rouw-

vertoon. Als Achilles in zijn laatste woorden, aan de dode gericht, hem verzekert Hector

niet aan het vuur van de brandstapel maar aan de honden te zullen geven, onderbreekt

de dichter het verslag van de rouwplechtigheid met de mededeling dat Aphrodite en

Apollo het lijk van Hector tegen honden en andere beschadigingen beschermen. En

terwijl bij Gerhardt de crematie één vloeiende loop van gebeurtenissen lijkt te zijn

met ‘toen op de brandstapel ... zij hem legden en de vlam sloeg in het hout’, wil die-

zelfde brandstapel bij Homerus niet branden en moet Achilles onder het beloven van

prachtige offers de windgoden Zephyrus en Boreas bidden het vuur in de stapel lijken

te komen aanblazen (23, 182–198).

Daar komt een ander probleem bij, dat overigens mijn hypothese dat ‘alle jongens’

uit de tweede regel een kort knikje van Gerhardt naar de Trojanen is, op losse schroeven

zet. Dat probleem is het slot van het gedicht: 

ik dorst niet opzien naar wie was ter zijde,

lieflijk en stil, Briseïs aller tijden,

toen hij verbrand werd in dit lage land.

Wie is deze ‘Briseïs aller tijden’, die als een mariale Vrouwe van vertroosting de

plechtigheid bijwoont, lieflijk en stil? Homerus maakt nergens melding van haar 

aanwezigheid bij de uitvaart van Patroclus. Haar laatste optreden in de Ilias was, toen

zij teruggebracht werd naar de tent van Achilles en, bij het zien van de dode Patroclus,

haar gezicht met haar nagels had toegetakeld en schril om de dode gejammerd (19,

282–300). Gerhardt trekt haar in een kordate beweging in de lichtkring van haar les-

en leeservaring in de klas, duidelijk gemarkeerd door het ‘Myriaden jaren op de palm

der hand. –’. Met deze regel zijn we pas echt helemaal in Bilthoven en wordt Patroclus

(opnieuw) in de Lage Landen gecremeerd. De lerares durft niet op te zien naar de

leerlinge die terzijde van haar het verhaal van de rouwplechtigheid volgt. Zij is de

jongste loot in een traditie van dertig eeuwen. Zij is een Briseïs als Gerhardt zelf, en

het voorwerp van hun lieflijk-stille aandacht is de tekst van Homerus.

De afwezigheid van de slachtoffers van Achilles’ grimmigheid tijdens Patroclus’

uitvaart, en de aanwezigheid van Briseïs, maken het gedicht  voor mij tot dat tegelijker-
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Afb. 3. Orestes doodt Aegisthus. Roodfigurige krater uit 470–460 v.Chr., 

Museum of Fine Arts, Boston.

Afb. 4. Pentheus is door zijn eigen moeder en haar zusters gedood en in stukken

gescheurd. Roodfigurige vaas, ca. 500 v.Chr., Staatliche Museen, Berlijn.



tijd intrigerende en irriterende product van Gerhardts dichterschap. De crematie van

Patroclus, die gelezen wordt, vindt plaats in een sfeer van sereniteit die bij Homerus

zelf ver te zoeken is, met knapen die de ik-figuur kinderlijk de dode op hun schouders

ziet dragen. Op het moment dat zij hem op de brandstapel neerleggen, wordt de stilte

voor enkele momenten doorbroken door het squadron straaljagers dat overvliegt: een

donder die de verstildheid van de plechtigheid slechts verhevigt. Het geblaat en geloei

van de dieren die gevild worden, het gehinnik der paarden, het gehuil van de honden,

de angstkreten van de Trojaanse jongens, alles is verstomd onder de felblauwe lucht

waarin een maartse noordwestenwind de scherp afstekende Hollandse witte stapel-

wolken voortjaagt langs het zwerk. Met, tenslotte, de ‘Briseïs aller tijden’ die lieflijk en

stil ter zijde is, heeft de dichteres de evocatie van de tekst die gelezen wordt, terzijde

geschoven.

Gerhardt doet met ‘Dertig eeuwen’ geen poging de crematie van de homerische

Patroclus op te roepen, zoals Vasalis wél in ‘Aan een boom in het Vondelpark’ de

homerische Hector oproept. Zij heeft het in feite over iets totaal anders, en wel over

datgene wat de lerares Gerhardt beleeft, wanneer zij met vertederde trots (‘jongens’,

‘kinderlijk’) en een bijna religieus geladen aandacht (‘ik dorst niet opzien’) de lees-

ervaringen van haar leerlingen volgt en zich daaraan laaft – toch de rijkste beloning die

je je als leraar kunt wensen. In dat bijna sacraal beleefde Homerus-uur is geen plaats

voor de moord- en slachtpartijen die Achilles aanricht of voor een brandstapel die niet

branden wil. Ik vermoed dat deze poëtica rechtstreeks voortvloeit uit een gevoel dat de

neerlandicus en Leopold-kenner J.D.F. van Halsema onlangs karakteriseerde toen hij

over Leopold en zijn leerlinge op het Rotterdamse Erasmiaans Gymnasium, Gerhardt,

schreef: ‘Ze delen het gevoel voor de magische verbinding die de juiste woorden met

elkaar kunnen aangaan, en ze delen de overtuiging dat de mens, als diè verbinding

tot stand wordt gebracht, voor even deel heeft aan een getransformeerde wereld van

zuiverder makelij’.5

De werkwijze van Gerhardt in ‘Dertig eeuwen’ lijkt op die in het rondeel ‘Rouw’.

Het gedicht is gebaseerd op het gesprek dat Achilles kort na de dood van Patroclus

heeft met zijn moeder Thetis, vooral in de centrale regel ‘Ik ben een nutteloze last der

aarde’ (�τñσιïν �øθïς �ρïàρης 18, 104), maar de toon van het vers is geheel anders.

Koenen (169) zegt daarover: ‘Hoewel hij zich in dit gesprek diepbedroefd toont om de

dood van zijn vriend, is zijn wrok tegen Hector en zijn onwrikbare besluit Patroclus

te wreken alles overheersend. Maar in Gerhardts gedicht, dat de homerische krijgers

niet met name noemt, is geen plaats voor wraakzucht. Zij heeft vooral Achilles’

gevoel van nutteloosheid, zijn rouw om zijn vriend en zijn verlangen om terstond te

mogen sterven (zie Ilias 18, 98 en 104) sterk uitvergroot’.

Evenals dat met ‘Rouw’ het geval is, is ‘Dertig eeuwen’ dus vooral de evocatie van

iets dat hier en nu plaats grijpt. Overigens is dat ook het geval met mijn afgrijzen over

de moorddadigheid van Achilles, voorafgaande aan het verbranden van Patroclus’ lijk.
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De weerzin tegen het kelen van de twaalf Trojaanse jongens reikt mogelijk ook geen

dertig eeuwen terug, en Walter Leaf schreef natuurlijk terecht bij 23, 176:

øαλκÿ� δηιÞων¯ κακa δb æρεσd µÜδετï �ργα (‘die hij doorstak met het brons en een

gruwlijk onheil bereidde’ [De Roy]) al zijn commentaar: ‘It is not to be supposed that

by the word κακÀ the poet means to pass any ethical criticism on his Achilles. Such a

judgement would be quite against the Epic style’. Het sterven ‘in epische stijl’ is in de

eeuw na Leaf scherper uitgelicht in het formuleren van de geleidelijke overgang van de

‘schaamte-cultuur’ van het homerisch epos naar de schuld-cultuur van de archaïsche

en klassieke perioden. Het opvallendste van het sterven van helden in het epos is

immers de volstrekte transparantie van hun dood. Er is geen sprake van dat daarbij een

natuurlijke ordening of de conventies van menselijke samenleving worden gebroken.

Het sterven wordt veroorzaakt doordat je tegenover een sterkere tegenstander komt te

staan, of doordat een god zich tegen je keert, of ook wel door domme pech in de stra-

tegische verwikkelingen van het gevecht. Patroclus tracht op het moment van zijn dood

zoveel mogelijk af te doen aan de glans van Hectors wapenfeit (16, 849–850, De Roy):

Mij heeft de zoon van Leto geveld en de gruwlijke Moira 

en van de mannen Euforbos; jij doodt me nu pas, als derde.

Wanneer Agamemnon in de gelijknamige tragedie van Aeschylus op brute wijze aan

zijn einde komt, wordt een natuurlijke ordening (van het huwelijk, van de rechtmatige

heerschappij van de heerser van Argos) doorbroken. Er is een bloedschuld die gedelgd

moet worden, al is het maar volgens het wereldbeeld van de direct betrokkenen. De

dood van Patroclus in het epos is een volstrekt natuurlijke gang van zaken in een 

heldenleven. Dat zijn dood zo veel bloed zal doen vloeien en uiteindelijk zelfs de

beslissende wending zal betekenen naar de vernietiging van Troje, is te wijten aan het

feit dat zijn beste vriend Achilles was, die het zichzelf niet kan vergeven dat hij er niet

was om Patroclus te beschermen in het uur van zijn dood. De wraak- en moordzucht

van Achilles jegens de Trojanen in het algemeen en Hector in het bijzonder vloeit voort

uit het schuldgevoel van Achilles zelf, en uit zijn meedogenloze hardheid, waardoor

blijkens de analyse van Koenen (168–69) Ida Gerhardt gefascineerd was. In de epische

samenhang van schaamte en hardvochtigheid is de vermoording van de twaalf Trojaanse

jongens op het lijk van Patroclus een onderdeel van het crematieritueel dat de grimmig-

heid onderstreept waarmee Achilles zijn verdriet ondergaat.

Toch is het aannemelijk dat de toehoorder voor wie Homerus zijn Ilias compo-

neerde, in meer of mindere mate dezelfde compassies ervoer als de moderne lezer, al

was het maar doordat de dichter de aandacht van zijn toehoorders uitdrukkelijk richt

op de slachtoffers van Achilles. Het verslag in twee verzen van de vermoording van de

twaalf edele zonen van dappere Trojanen in 23, 175–76 is, ondanks het bijna laconieke

van κακa δb æρεσd µÜδετï �ργα (‘want hij was bedacht op daden van onheil’), een

emotioneel moment omdat dit het vervolg is van de hierboven geciteerde verzen in

21, 27-32 waarin Achilles de jongens in kinderlijke verbijstering uit de rivier had geplukt. 
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Meteen na de gevangenneming van de jongens wordt Priamus’ zoon Lycaon

door Achilles gedood. De dood van deze held behoort tot mijn favoriete heldendoden

in de Ilias. Zonder helm, schild of lans, die hij bij zijn poging de rivier te ontvluchten

heeft verloren, komt hij tegenover Achilles te staan. Diens lans met zijn ene, diens

knieën met de andere omvattend, smeekt hij hem zijn leven te sparen. Wanneer hij

merkt dat Achilles even onvermurwbaar is als het machtige doodslot, en zijn

onmiddellijk aanstaande dood met haast tedere affectie klinkt in Achilles’ �λλÀ, æÝλïς,

θÀνε καd σà! ‘Welaan, vriend, sterf dan ook jij’ (21, 106), laat hij zich op de grond

zakken, spreidt zijn beide armen en laat Achilles’ zwaard zijn beulswerk verrichten

(114–18).

Eeuwen later ligt in Euripides’ tragedie Bacchae de jonge koning van Thebe,

Pentheus, neergeworpen op de grond, terwijl zijn moeder bij hem neervalt om haar

zoon levend aan stukken te scheuren. Evenals Lycaon in het epos smeekt hij om zijn

leven, weerloos in het vrouwengewaad waarin hij de bacchen kwam bespieden. Voor

het overige is er geen groter verschil denkbaar dan tussen de homerische Lycaon en

de tragische Pentheus. In het epos kun je spreken van een harmonie van het sterven,

waarin het doodslot, µï�ρα, de slachter en de geslachte gedrieën een levensdraad

afbreken. Er rest niets anders dan de verscheurende jammerklacht van de levensadem

om haar vernietigde jeugd, nν πÞτµïν γïÞωσα.

In de tragedie is de dood van de held een vloek, een breuk met de natuurlijke

ordening. Dat geldt zelfs voor de zelfgekozen dood van Ajax in de gelijknamige tragedie

van Sophocles. Een van de redenen waarom ik de Electra van Euripides ‘koninklijker’

vind dan die van Sophocles, is dat de vermoording van Aegisthus bij de eerste een

laffe moord van achteren op een joviale gastheer is, en bij de laatste de triomfantelijke

afrekening met de gehate usurpator. Immers, sinds de tragedie is de dood geen

onschuldige en onvermijdelijke passant in een mensenleven, maar een gebeurtenis

die om rekening en verantwoording vraagt.

In de Bacchae is de gewelddadige dood van Pentheus door de handen van zijn

eigen moeder en haar zusters een breuk met de natuurlijke ordening waar we geen

verklaring of verantwoording voor hebben. Pentheus’ moeder Agaue formuleert het

kort en krachtig, als ze weer bij zinnen is gekomen: ∆ιÞνυσïς �µ�ς �λεσ’, �ρτι

µανθÀνω (‘Dionysus heeft ons vernietigd, begrijp ik nu’, 1296). Daar moeten de 

toeschouwers het mee doen, want de terechtwijzing aan het adres van de god door

Pentheus’ grootvader Cadmus dat goden in hun toorn zich niet met stervelingen gelijk

mogen stellen (1348), maakt geen enkele indruk op de god. Dat kan bij Euripides

natuurlijk ook moeilijk anders, voor wie het handelend optreden van dit goddelijk

personage in het stuk, een unicum voor zover wij weten in het werk van de dichter,

een metafoor is voor de macht van de massa en voor het manipuleren van die macht.
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Een opmerkelijke uitzondering op de regel dat de dood van de held in de tragedie

een onnatuurlijke, met schuld beladen gebeurtenis is, is de Oedipus in Colonus van

Sophocles. De blinde bedelaar, eens de tot koning uitgeroepen redder van Thebe, nu

verbitterd over wat de stad en met name Creon hem hebben aangedaan, en vervuld van

een diepe haat jegens zijn beide zonen, komt hier aan op de plek waar hij na lange tijd

tenslotte rust zal vinden: πα�λαν �ν øρÞνÿωÿ µακρÿ� (88), het einde van een smartelijk

leven. In het heiligdom van de Eumeniden zal hij, zelf tot chtonische macht, tot heros

verheven, een gastvrij verblijf, een êενÞστασις, vinden.

Toch is de Oedipus in Colonus alleen bij oppervlakkige beschouwing een echte

uitzondering. Het stuk eindigt immers hiermee dat Antigone na de ‘opneming’ van

haar vader in het heilige woud van de Eumeniden onder een door Theseus toegezegd

geleide naar Thebe vertrekt om haar broers te overreden hun conflict vreedzaam bij te

leggen. Het vervolg is ons bekend: Antigone zal falen in haar zelfgekozen opdracht,

en als zij gehoor geeft aan het door Polyneices gedane verzoek (1405–1410) hem te

begraven wanneer de vloek van zijn vader in vervulling mocht gaan, zal dat uiteindelijk

haar eigen ondergang betekenen. Zo eindigt deze tragedie evenzeer als de Bacchae in

een kromgetrokken wereld, scherp geformuleerd door R.P. Winnington-Ingram in zijn

Sophocles-studie6 (326): ‘The play has a double climax, curse and assumption, but also

a coda. If the passionate curse of Oedipus upon his sons is followed by his reception

into the divine world as a heros, at the end we realize that Antigone is involved in the

fate of Polynices, which puts the final emphasis upon the wrath rather than upon the

love of Oedipus. (...) What, then, did it mean that he found favour with the Eumenides

and an end of his sufferings in their grove? He did not find a life of happiness, but a

place in which to die and, in death, to join them as himself a chthonian power, mighty

to help his friends and harm his enemies’.

Zo eindigt het leven van Sophocles’ tragische held bij uitnemendheid, Oedipus,

in de verbitterde vervloeking van zijn zoons, waarvan zijn geliefde dochter Antigone

hem niet had kunnen weerhouden (1189–1191):

�æυσας α�τÞν¯ Ïστε µηδb δρ�ντÀ σε

τa τ�ν κακÝστων δυσσεâÛστατ’, t πÀτερ,

θÛµις σÛ γ’ εrναι κε�νïν �ντιδρ�ν κακ�ς.

‘U hebt hem verwekt; daarom mag u, vader, zelfs als hij u het meest goddeloze kwaad

aandoet, mag ú hem niet met kwaad vergelden.’ De ironie van het lot wil dat Oedipus

na zijn dood als heros niet kan voorkomen dat zijn geliefde Antigone in de val van haar

broers wordt meegesleurd. Het is opmerkelijk dat de Thebes van de twee zo verschillende

tragediedichters Euripides en Sophocles in hun respectievelijke Bacchae en Antigone

er beide aan het einde van het stuk in gelijke mate zó desolaat bij liggen.

99

h
erm

en
evs lxxv/ii

De dood van de held in het epos, de tragedie en bij Ida Gerhardt



Noten
1 mieke koenen, Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid

(Groningen 2002).
2 Deze informatie had ik niet kunnen geven zonder de hulp van redacteur dr.

Wolther Kassies: f.j.p. verbrugge, Volmaakt archaïsch. Aantekeningen bij enige

‘klassieke’ gedichten van Ida Gerhardt, Hermeneus 52, 1 (1980) 20–31. rudi van der
paardt, Myriaden jaren. Ida Gerhardts visie op de oudheid, Hermeneus 74, 1 (2001)

14–22.
3 jan n. bremmer, De ziel, de dood en het hiernamaals in het vroege en klassieke

Griekenland, p. 72. Overigens vraag ik mij af of dit epische ideaal zo’n contrast vormt

met onze cultuur. De dood van jong gestorven ‘cult-figuren’ als James Dean of Kurt

Cobain wordt niet alleen maar als buitengewoon ‘tragisch’ beleefd – wat dat woord

ook mag betekenen.
4 Van der Paardt (17) merkt op dat de eigentijdse lezers van Vasalis zeker gedacht

zullen hebben aan het sneuvelen van jongemannen in de maar net achter hen liggende

Tweede Wereldoorlog.
5 j.d.f. van halsema, ‘Als nadert een ontmoeten’. J.H. Leopold bij Ida Gerhardt,

Nederlandse Letterkunde 7, 3 (augustus 2002) 216.
6 r.p. winnington-ingram, Sophocles. An Interpretation (Cambridge 1980).
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nleiding

Omdat de dood ieder mens ten deel valt, zou

men verwachten dat we goed geïnformeerd zijn

over de manier waarop men in de Griekse oudheid

met een dode omging. Niets is echter minder waar.

Het aantal graven dat aan het licht is gebracht, is

weliswaar enorm, maar tot zeer onlangs ging de

belangstelling meer uit naar de daarin te vinden

voorwerpen dan naar het lijk of een reconstructie

van de sociologische context van de begrafenis.

Ook is de uitrusting van de Griekse graven betrek-

kelijk eenvoudig, zeker vergeleken met die in de

Egyptische of Etruskische cultuur. De bijgaven

onderscheiden zich in het algemeen nauwelijks van

votiefgeschenken of zelfs van het in het dagelijkse leven gebruikte aardewerk.

Ook de rituelen bij het overlijden, de begrafenis en de verschillende herdenkingen

der doden kennen we vaak slechts globaal. De antieke literatuur en de epigrafiek delen

ons wel mee hoe men over de dood dacht,1 maar hoe het er in de rouwperiode, bij

begrafenis en dodenherdenkingen aan toe ging, haalde de literatuur niet. Iedereen wist

wat zich dan afspeelde en de handelingen werden daarom vaak kortweg aangeduid

als ta nomizomena (de gebruikelijke handelingen). Ook de potten die ons vele facetten

van het Griekse leven aanschouwelijk hebben gemaakt, zijn hier van geringe steun.

Zij beperken zich vrijwel tot de weergave van opbaring (afb. 1) en bezoek aan het graf

(afb. 3). Zo zijn het afleggen van de dode, de kisting (afb. 2b) en de plaatsing van de

kist in het graf alle slechts éénmaal afgebeeld.

Men moet tevens bedenken dat onze kennis van de Griekse (begraaf)cultuur in

zeer grote mate bepaald wordt door de Attische literatuur, de Attische keramiek en,

minder eenzijdig, de Atheense begraafplaatsen. Voor de andere Griekse steden kan

de begraafpraktijk alleen gereconstrueerd worden uit de archeologische resten, slechts

in een aantal gevallen ook uit begrafeniswetten. Het navolgende relaas is daarom

voornamelijk gebaseerd op de praktijk te Athene.
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Rouwen en begraven

I

Afb. 1. Dode vrouw op klinè (prothesis). De dode ligt op een matras (stroma); zij is strak

gewikkeld in een lijkwade (endyma) met er over heen een doek (epiblèma); om de kin

een othonè om de kaak op zijn plaats te houden (in werkelijkheid onder de kaak en

meer verticaal aangebracht). Achter de dode haar Thracische min. De Keos-wetgeving

bepaalde dat er maximaal één stroma, één endyma en één epiblèma gebruikt mochten

worden en dat de stroma weer naar huis meegenomen moest worden. Op Attische

vaasafbeeldingen werd de epiblèma tot het midden van de 5de eeuw zwart, daarna wit

weergegeven. Ca. 460 v.Chr. Naar E. Simon, M. en A. Hirmer, Die griechischen

Vasen, 1981, pl. 174.



Ceremonieel bij dood en begraven in de klassieke tijd

Hades, de god van de onderwereld, accepteerde alleen die mensen wier dood was 

voltooid, wier lijk was afgelegd, ‘bewaakt’ en ter aarde besteld. Zo niet, dan was de

psyche gedoemd ten eeuwige dage rusteloos rond te dolen. Een juiste begrafenis en

ongestoorde rust waren daarom vereist. De eigen familie en eigen grond boden hier-

voor de beste waarborg. Wanneer men geen familie meer had, probeerde men zich

door adoptie van deze zorg te verzekeren.

Op de sterfdag werd het lijk gewassen, geolied en gekleed door de naaste (vrouwe-

lijke) familie of door vrouwen boven de zestig jaar. Het lijk werd op een klinè geplaatst,

met de voeten naar de deur (naar links op vaasafbeeldingen). Het hoofd kon in een

soort halster (othonè) gevat worden om zakken van de onderkaak te voorkomen (afb. 1).

2de dag: bewening van de dode door familie en vrienden (prothesis). De vrouwen

trekken zich het haar uit en rijten zich het bovenlijf open (afb. 1); mannen brengen de

valedictio, de afscheidsgroet (afb. 2a).

3de dag: begrafenis (taphos) vóór zonsopkomst (cf. afb. 2); uitvaart (ekphora) via

zijstraten, in laatarchaïsche en klassieke tijd (soms?) onder begeleiding van Thracische

ruiters. Er wordt een klein pleng- en brandoffer (prosphagion) in de buurt van het graf

gebracht en de aarde boven het graf (tymbos) wordt ingezaaid. De familie gaat terug

naar het huis van de gestorvene voor het begrafenismaal (perideipnon). Het huis van

de gestorvene wordt gereinigd, bij voorkeur met zeewater, evenals de bewoners van

dit huis en andere directe familie van de overledene.

102

Afb. 2. Kisting van een lijk. Links neemt de schrijnwerker afscheid met een valedictio.

De lampen aan de wand geven aan dat het nog niet volledig dag is. Op de voorgrond

tilt een vrouw een mand met flessen en kannen op voor de gang naar het graf. De

Keos-wetgeving stond maximaal negen liter wijn en drie liter olie voor de begrafenis-

ceremonie toe en de potten moesten daarna weer naar huis meegenomen worden.

Hengsel-amphora, begin 5de eeuw v.Chr. Naar D.C. Kurtz, J. Boardman, Greek Burial

Customs, 1971, pls. 37–38.



Gedurende deze periode stond een kruik met water buiten de deur ten teken

van onreinheid (miasma) en voor reiniging van de bezoekers. In de hellenistische tijd

(vanaf 300 v.Chr.) hing men een haarlok van de dode of een cipressentak aan de deur.

9de dag: ta enata, onbekende handelingen bij het graf.

Na een rouwperiode van dertig dagen en vervulling van ta nomizomena volgde

weer deelname aan het normale sociale leven.

Dodenherdenkingen

Naast deze handelingen, die direct samenhingen met het overlijden, waren er nog

twee officiële gelegenheden per jaar waarbij de overledenen werden herdacht. Op de

Chytroi, de derde dag van de Anthesteria (februari/maart), keerden, dacht men, de

geesten van de overledenen naar de bovenwereld terug. Er werd een maaltijd bereid

voor Hermes Chthonios (‘van de onderwereld’), oorspronkelijk voor de zielen zelf

(vandaar de naam Chytroi, kookpotten). Men nam beschermende maatregelen tegen
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Afb. 3. Vrouw bezoekt met mand vol kransen en banden (taeniae) een graf, waar-

schijnlijk bij Genesia of verjaardag van overlijden. Links de overledene; lekythen en

kleine, slanke kannen met om en om kransen op de basis van een door een palmette

bekroonde plaatstèle, versierd met een taenia. Op de achtergrond de tymbos met 

kransen op zijn top. Uitgerolde voorstelling op wit-grondige lekyth, ca. 440 v.Chr.

Naar W. Riezler, Weissgrundige attische Lekythen, 1914, pl. 23.

h
erm

en
evs lxxv/ii



de geesten: de deurposten werden met pek besmeerd en men kauwde wegedoorn. De

tempels bleven die dag gesloten. Aan het einde van de dag werden de geesten weer

naar de onderwereld teruggejaagd met de woorden:

‘ΘυρÀúε Κ�ρες, ï�κ �τ’ ’ΑνθεσθÜρια’

(‘Eruit!, geesten van de doden, de Anthesteria zijn voorbij’).

De Genesia was oorspronkelijk de gedenkdag voor de stamvader van de genos (op ver-

schillende tijdstippen), later werd het een door de staat ingesteld soort Allerzielen op de

vijfde dag van de maand Boedromion (september/oktober). Dan werd (waarschijnlijk) een

bezoek aan het graf gebracht, waarbij de grafstèle als substituut van de overledene geolied

en met kransen en banden (taeniae) versierd werd en offers gebracht werden (afb. 3).

Een dergelijke gang naar het graf zal ook plaatsgevonden hebben bij de verjaardag

van het overlijden. In het licht van de strenge regelgeving tegen overlast (zie hieronder),

kan men betwijfelen of familie en vrienden in de gelegenheid gesteld werden vrijelijk

een graf te bezoeken.

Wettelijke bepalingen ten aanzien van rouw en begraven

Hoewel rouw en begrafenis een zaak waren van de familie, niet van ‘kerk’ of staat,

zorgden wettelijke bepalingen ervoor dat de rouw niet te overdreven was, de begrafenis

ordelijk verliep en de begraafplaats geen hinder veroorzaakte. De bepalingen beperkten

zich derhalve tot prothesis, ekphora, taphos, tymbos (graf) en sèma (grafsteen); ze hebben

zelden betrekking op de latere herdenkingen van een dode. De bepalingen zijn in eerste

instantie maatregelen ter bevordering van de hygiëne, ook ter bescherming tegen de

(mogelijk geachte) terugkeer der doden. Daarnaast vertonen ze een anti-aristocratische

inslag, d.w.z. ze dammen het gevaar in dat de aristocratie politiek gebruik kan maken

van mensenmenigtes. Verder reguleren ze vooral het gedrag van vrouwen.

Dergelijke wetgeving, waarschijnlijk eerst gewoonterecht, later gecodificeerd, is

ons door (fragmentarische) inscripties uit een aantal plaatsen en door passages bij

antieke auteurs bekend. In het laatste geval is vaak vertekening opgetreden door de

tijdspanne tussen de gebeurtenis en onze bron en door het genre of de specifieke

invalshoek van de bron.

De begrafenispraktijk in Athene laat zich grosso modo reconstrueren uit passages

bij antieke auteurs, waarbij melding gemaakt wordt van drie begrafeniswetten. Veel

van de genoemde maatregelen vinden een parallel in de meest uitvoerige, epigrafisch

overgeleverde wetgeving, afkomstig van de polis Iulis op het eiland Keos en daterend

uit de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr., en ook in de begraafpraktijk van andere

steden. Desalniettemin kan men niet van een uniforme praktijk of uniforme ontwik-

keling spreken.

De volgende maatregelen, die alleen prothesis, ekphora en taphos alsmede het

perideipnon betreffen,2 werden aan Solon toegeschreven:

- de prothesis moest binnen, d.w.z. in huis of hof, plaatsvinden;

- het werd vrouwen onder de zestig jaar verboden het huis van de gestorvene te betreden

of aan de uitvaart deel te nemen tenzij zij tot de naaste familie behoorden (cf. Keos:
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moeder, vrouw, zusters, dochters en nog vijf vrouwelijke verwanten, waarschijnlijk

kleindochters, stiefmoeder, schoondochters). Deze maatregel is vermoedelijk bedoeld

om het verschijnsel van gehuurde klaagvrouwen, herhaaldelijk afgebeeld op potten

uit de laatgeometrische periode (775–700 v.Chr.) af te schaffen;3

- vrouwen werd verboden zich (gezicht en borsten) open te rijten;

- ook werd verboden dat er van te voren vervaardige weeklachten (threnoi) werden uit-

gesproken;

- de uitvaart moest geschieden op de derde dag na het overlijden, de dag van overlijden

meegeteld, vóór zonsopgang (cf. afb. 2) en langs de zijwegen. Deze bepaling had tot

oogmerk groot publiek misbaar en verdere ontbinding van het lijk (de prothesis schijnt

voordien drie volle dagen geduurd te hebben) te voorkomen;

- bij de uitvaart moesten mannen voorop lopen, de vrouwen achter hen;

- Solon bepaalde dat er niets dan goeds over een dode gezegd mocht worden;

- hij verbood dat bij een graf iemand beweend werd die daar niet begraven lag c.q. werd;

- hij verbood dat er ossen geslacht werden bij het graf;

- en ook dat er meer dan drie kleden meegegeven werden.

Cicero (De legibus 2, 64–66) vermeldt dat enige tijd na Solon opnieuw maatregelen

genomen werden ten aanzien van de begrafenispraktijk in Athene. Dit zogenaamde

‘post aliquanto’ decreet wordt in verband gebracht met (anti-aristocratische) her-

vormingen van Kleisthenes of Themistokles.4 Het bevat de volgende maatregelen,

betrekking hebbende op taphos, tymbos en sèma:

- er mochten geen lofredes gehouden worden tenzij bij staatsbegrafenissen;

- de toeloop van mannen en vrouwen bij de graven werd beperkt, waarschijnlijk om

particuliere lijkspelen (epitaphia) tegen te gaan;

- verbod om een graf te maken dat meer werk kostte dan wat tien man in drie dagen

tot stand konden brengen (cf. Plato, Leg. 958E);

- het graf mocht niet gestuct worden. Deze maatregel werd vermoedelijk uitgevaardigd

om te voorkomen dat (kleitichel) grafgebouwen zo weerbestendig werden dat daardoor

hergebruik van de begraafplaats voor lange tijd onmogelijk werd;

- er mochten geen hermen (?) op het graf geplaatst worden. De interpretatie van deze

passage is onduidelijk, maar misschien hangt deze bepaling samen met het feit dat er

tijdelijk (500–440/30 v.Chr.) geen stèles op graven werden geplaatst.

Demetrios van Phaleron (317/6–307 v.Chr.) bepaalde dat er op een graf slechts

een zuiltje van niet meer dan 1 meter opgesteld mocht worden, of een (kistvormige)

graftafel, of een wasbekken. Zijn decreet betrof dus (vooral) de sèma als reactie op het

feit dat familie-periboloi (zie graftypen) in de loop van de 4de eeuw tot bijna particuliere

heroa (tempeltjes voor de verering van een held) uitgedijd waren. Demetrios stelde

boetes in en vertrouwde de controle op de naleving van de bepalingen toe aan een

speciale magistraat, waarschijnlijk een gynaikonomos.

Uit de noodzaak van deze bepalingen blijkt dat ongewenst veel aandacht en

kosten besteed werden aan de begrafenis. Dit verschijnsel is waarschijnlijk in eerste

instantie karakteristiek voor de aristocratie, maar leidde vermoedelijk ook tot 

105

h
erm

en
evs lxxv/ii

Rouwen en begraven



(economisch) ongezonde rivaliteit in andere lagen van de bevolking. Dit blijkt uit

rechtbankprocessen, waarbij ‘geadopteerden’ erfenissen claimen c.q. claims van

anderen betwisten. In een proces uit 409 v.Chr. (Lysias 32. 21, contra Diogeiton) werd

iemand ervan beschuldigd niet 5000 drachmen zoals hij beweerde, maar slechts de

helft ervan gespendeerd te hebben aan de uitvoering van een graf. Als we uitgaan van

een gewoon dagloon van één drachme en 250 werkdagen per jaar, werd de man dus

verweten er slechts tien en geen twintig jaarlonen tegen aan gegooid te hebben.

Wijze van begraven en graftypen

De necropolen bevonden zich langs de wegen die de stad uit leidden. Hoewel het,

blijkens de Kerameikos-necropool, in Athene ook voor 500 v.Chr. gebruik was de

doden geconcentreerd buiten de nederzetting te begraven (in tegenstelling tot Sparta

en Argos), komen tot dat tijdstip nog begravingen in het bewoningsgebied voor.5 De

voornaamste begraafplaats lag aan de westzijde van de stad, in de zogenaamde

Buiten-Kerameikos, buiten de Heilige Poort langs de weg naar Piraeus en Eleusis en

buiten de Dipylon-poort langs de weg naar de Akademie (van Plato) en de Thriasische

vlakte (afb. 4 links boven). In de vroege periode moeten ook de necropolen langs de

wegen die van de archaïsche agora, direct ten oosten of noord-oosten van de

Akropolis, naar de haven Phaleron leidden, prestigieus zijn geweest.

Volwassenen werden ter aarde besteld of verbrand. In de protogeometrische en

geometrische periode (1050–700 v. Chr.) werd vrijwel uitsluitend gecremeerd.6 Ter

aarde bestelling kwam aan het eind van de geometrische periode weer op en werd in de

loop van de tijd steeds gebruikelijker. In de 4de eeuw v.Chr. is in Athene de populariteit

van inhumatie groter geworden dan die van crematie. De kindersterfte was, als in alle

pre-industriële maatschappijen, enorm.7 Bij kinderen werd inhumatie toegepast.

Kleine kinderen en zuigelingen werden vaak in een pot, meestal een transportamfoor,

geborgen (enchytrismos) (afb. 5).

Afb. 4. Athene, 

ca. 100 v. Chr., met de

Themistokleïsche stads-

muur met vijftien poorten,

aanzet van de lange muren

naar Piraeus (links onder)

en de voornaamste gebou-

wen en wegen binnen en

buiten de stad. Tekening 

G. Strietman naar 

J. Travlos, Bildlexikon zur

Topographie des antiken

Athen, 1971, 169.
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De verbranding vond in de protogeometrische en geometrische periode elders

op een brandstapel plaats (‘secundaire’ crematie), waarna de as en nog niet geheel

verbrande resten verzameld en in een amfoor of bronzen ketel in het graf geplaatst

werden. In de 7de eeuw deed ‘primaire’ crematie zijn intrede. Bij deze vorm van 

crematie werd de brandstapel in de grafkuil opgericht. Dergelijke crematiegraven zijn

herkenbaar aan de enigszins gebakken wanden en aan de sleuven die voor een goede

luchttoevoer in de bodem kunnen zijn aangebracht.

De Grieken begroeven hun doden plat op de rug en in het algemeen uitgestrekt.8

Het graf kan een putgraf zijn, een eenvoudig rechthoekig gat in de grond of een kist-

graf, d.w.z. een putgraf waarvan de wanden bekleed zijn met platen steen of terracotta.

Vanaf de 7de eeuw treft men in Athene ook begrafenis in houten kisten of op aanlig-

bedden (klinai) aan, vanaf ca. 500 v.Chr. ook in sarcofagen (baulai). Eveneens ca. 500

wordt het dakpangraf (een graf bedekt met dakpannen) geïntroduceerd dat zeer popu-

lair is in de hellenistische periode. Voor kinderen nemen vanaf de 5de eeuw badkuipjes

de plaats van potten in.

Vanaf de protogeometrische periode kon over de (duurdere) graven een graf-

heuvel (tymbos) opgeworpen worden (cf. afb. 3). Bovenop de heuvel kon een grafvaas

(9de–7de eeuw), beeld of grafsteen (sèma) geplaatst worden. Vanaf de 7de eeuw werden

ook grafgebouwtjes opgetrokken van in de zon gedroogde kleitichels. Wanneer er

geen grafheuvel of grafgebouwtje was aangelegd, bestond eveneens de noodzaak door

stenen, al dan niet voorzien van de naam van de overledene, de plek van het graf te

markeren teneinde verstoring door latere begravingen te voorkomen.

Aan het eind van de 5de eeuw raakte bij de meer welgestelden, onder wie in de

loop der 4de eeuw in Athene en Piraeus vele metoiken (in Athene wonende niet-

Atheners), het peribolos familie-graf in zwang: een stuk grond werd afgescheiden en

naar de weg toe voorzien van een façade. Direct achter de façades werden de grafstenen

van de leden der familie opgesteld. Het graf zelf werd aangegeven door een eenvoudig

zuiltje (kioniskos) met de naam van de begravene.
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Afb. 5 Amforagraven met 

zuigelingen en kinderen, met

bijgraven, 500–490 v.Chr.,

gevonden in de zgn. Buiten-

Kerameikos, Athene.



Bijgaven in het graf

Het gebruik voorwerpen mee te geven in een graf wordt mede bepaald

door de opvattingen die men heeft over het hiernamaals. Bij de

Egyptenaren trachtte men zich door middel van bijgaven (bijvoorbeeld

shawabti’s, dienaren) van een zelfde soort leven als in het ondermaanse

te verzekeren. In het christelijke geloof, met zijn aanschouwing van de

Heer, is de rol van bijgaven nihil en zijn ze dan ook in toenemende mate

uit de graven verdwenen. In het antieke Griekenland werd de dode niet

geacht lichamelijke behoeftes te hebben, behalve misschien op weg naar

de onderwereld. Bijgaven waren dus geen noodzaak. Welvaart, al dan

niet voorgewend, lijkt zich echter wel in de bijgaven te reflecteren.

Bij de Grieken werden aan de dode aardewerk en persoonlijke

parafernalia meegegeven met aanzienlijke verschillen tussen de diverse

plaatsen. Ook trad in de loop der eeuwen verandering in het type grafgift

op. De vraag dient zich aan of het aardewerk alleen door de familie

gefourneerd werd of ook door anderen als hommage aan de overledene

werd gegeven vanwege zijn status. Gezien het feit dat in graven de ver-

schillende stukken aardewerk dezelfde datering hebben, moet geconclu-

deerd worden dat dit aardewerk op één en hetzelfde ogenblik aangeschaft

is, hoogst waarschijnlijk naar aanleiding van het overlijden. Hoewel het

niet onmogelijk is dat (alle) deelnemers aan de begrafenis in de kraam

naast de begraafplaats dergelijke aankopen deden, zou men in dat geval

een grotere ‘show-off’, d.w.z. grotere aantallen keramiek in de graven

verwachten.

Ten aanzien van Athene kan het volgende beknopte overzicht van bij-

gaven gegeven worden. In de submyceense tijd (1150–1050 v.Chr.) werden

weinig voorwerpen in het graf geplaatst, als persoonlijke parafernalia 

spiralen en ringen; verder treft men fibulae (spelden) en kledingpennen

aan, die de kleding op zijn plaats moeten houden. In de protogeometrische

en geometrische periode (1050–700) werden weinig sieraden meegegeven

(cf. ook de verandering in begrafenisrite). In de graven van mannen treft

men vaak wapens aan. In de laatgeometrische periode waren in Attica en

Euboia gouden hoofdbanden als grafgift in de mode.

Rouwen en begraven

Afb. 6. Op de tweede dag van de Anthesteriën, Choës, werden de namen

van de jongetjes die de pokken en mazelen overleefd en de leeftijd van

drie jaar bereikt hadden, op de Atheense burgerlijsten opgenomen. Op

die dag kregen ze hun eerste, aangelengde, wijn te drinken uit een der-

gelijk kannetje (chous). Deze choës werden versierd met scènes uit het

baby- en peuterleven. In de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr. werden

ze veelvuldig in kinder-, maar ook peuter- en babygraven meegegeven.



In de oriëntaliserende en archaïsche periode (7de en 6de eeuw) werden de gaven

meestal niet in het graf, maar op houten offertafels geplaatst, die in offersleuven

gezet werden. Er zijn offersleuven met een lengte van 40 m gevonden. Wapens en

sieraden waren als bijgave uit de mode; slechts aardewerk wordt aangetroffen.

In de klassieke tijd (5de–4de eeuw) waren offerputten gebruikelijker dan offer-

sleuven. Hierin vindt men ook nu voornamelijk aardewerk, in toenemende mate

zwart beschilderd. Typisch Attisch zijn de witgrondige lekythen, olieflesjes met witte

ondergrond, waarop de voorstellingen de functie reflecteren; zij zijn zeer populair in

de periode 460–400 v.Chr.9 Ook stenen vaatwerk raakte in zwang. Persoonlijke para-

fernalia begonnen weer meegegeven te worden: strigiles, gebruikt voor het afschrapen

van olie en stof, bij mannen; spiegels bij vrouwen; speeltjes (ledepoppen, bikkels, etc.)

bij kinderen; choës (afb. 6) voor kinderen van 1–3 jaar maar ook wel voor oudere 

kinderen; zuigkannetjes en borstkolven bij baby’s.

In de hellenistische tijd is het aardewerk beperkt tot zogenaamde unguentaria,

‘traandruppel’ flesjes. De persoonlijke parafernalia zijn als in de klassieke tijd. Ook

worden in deze periode veel terracotta beeldjes, Tanagra’s, in de graven meegegeven.

Tevens is het in deze periode gebruikelijk de overledene na het intreden van de dood

en voordat de rigor mortis intrad een geldstuk in de mond te geven als loon voor

Charon, de veerman, die de overledene over de Styx, de rivier rond de onderwereld,

moest overzetten (afb. 7).10
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Afb. 7. Hermes Psychopompos begeleidt een vrouw naar Charon die haar over de Styx

naar de onderwereld zal overzetten; links fladderende psychai. Uitgerolde voorstelling

op witgrondige lekyth, ca. 450 v. Chr. 

Naar W. Riezler, Weissgrundige attische Lekythen, 1914, pl. 44a.



Grafstenen (afb. 8)

Het plaatsen van beelden of van reliëf voorziene stèles op het graf is, in de archaïsche

en klassieke tijd, een vrijwel exclusief Attische gewoonte.11 De slanke, al dan niet van

bekroning voorziene plaatstèle ontwikkelde zich gedurende de archaïsche periode uit

de verticale steen op het graf. Deze plaatstèle, lang of kort, kon voorzien worden van de

naam van de overledene en van een figuurlijke voorstelling in beschildering of reliëf-

sculptuur. In de archaïsche tijd werden op dergelijke stèles vrijwel alleen mannen

afgebeeld, als (enkele) atleet of zwaargewapende, d.w.z. overleden als jongeman of

volwassen burger. De bekroning is tot ca. 530 een sfinx, daarna een palmette

(afb. 8, 1–2); deze palmette-stèles zijn kleiner dan de stèles met sfinxen. Reliëfstèles

zijn uit de periode 500–440/43012 niet bekend; deze breuk wordt in verband gebracht

met de bepalingen die we bij Cicero genoemd zagen.

In het derde kwart van de 5de eeuw werd de slanke plaatstèle getooid met een

acanthus-anthemion. Voorzien van rosetten fungeerde die als stamhouderstèle (afb. 8, 4).

Ca. 400 v.Chr. deed de beeldreliëfstèle (afb. 8, 5) zijn intrede, in het algemeen voor-

zien van een dexiosis-scène, een voorstelling waarbij twee mensen elkaar de hand

geven. Of daarmee afscheid, hereniging of meer in het algemeen verbondenheid

wordt uitgedrukt, is omstreden.

In de tweede helft van het derde kwart van de 5de eeuw ontstond de naiskosstèle,

een beeldveld met aan weerszijden anten (wanduiteinden in de vorm van pijlers) en
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Afb. 8, 1.

sfinxstèle

570–530

Afb. 8, 2.

palmettestèle

530–500

Afb. 8, 3.

naiskosstèle

440/30–ca. 310

Afb. 8, 4.

rosettestèle

430–ca. 310

Afb. 8, 5.

beeldreliëfstèle

400–ca. 310



een geveldriehoek erboven (afb. 8, 3). De vroegste zijn betrekkelijk smal. In de loop van

de tijd nam de breedte en daarmee het aantal figuren en ook de diepte van het reliëf

toe. Zij hebben vooral vrouwen en jongemannen tot onderwerp, met de nadruk op de

relatie tot de familie.

Ongetrouwd overleden volwassenen hadden hun eigen iconografie. Dergelijke

aoroi (zij die niet aan hun uur waren toegekomen) kregen in of op het graf een loutro-

phoros (met twee oren – afgeleid van de amfora – voor mannen, met drie oren – afge-

leid van de hydria – voor vrouwen), een pottype dat gebruikt werd voor het badwater

voor de rituele reiniging bij de huwelijksvoltrekking. Ca. 400 ontstaat een marmeren

variant, voorzien van een reliëfscène. De verhouding tussen bewaard gebleven twee-

en drie-orige loutrophoroi is 5:1, dus veel meer ongetrouwd overleden mannen.

Daarvoor kan niet alleen de lagere sociale positie en lage huwelijksleeftijd van de

vrouw, maar ook de bindingsangst van mannen in de 4de eeuw v.Chr. als oorzaak

aangevoerd worden.

Anthemionstèles, naiskosstèles en marmeren loutrophoroi verdwijnen in het laatste

kwart van de 4de eeuw door toedoen van de eerdergenoemde strenge regelgeving van

Demetrios van Phaleron.

Korte bibliografie

De literatuur over dit onderwerp is zeer uitgebreid. Enige belangrijke, in het algemeen

recente werken, kunnen de geïnteresseerde lezer verder helpen:

donna c. kurtz and john boardman, Greek Burial Customs (1971).

j. engels, Funerum sepulcrorumque magnificentia. Begräbnis- und Grabluxusgesetze in

der griechisch-römischen Welt mit einigen Ausblicken auf Einschränkungen des funeralen

und sepulkralen Luxus im Mittelalter und in der Neuzeit, Hermes Einzelschriften 78 (1998).

k. jucker, ‘Symposiongeschirr oder Totengefässe. Überlegungen zur Funktion atti-

scher Vasen des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr.’, Antike Kunst 45 (2002) 3–26.

ann m.e. haentjens, Attic Child Graves from the Sybmycenaean till the Orientalising

Period (1100-600 B.C.), proefschrift Universiteit van Gent (2002).

Noten
1 Een uitstekende evaluatie van de informatie uit de antieke literatuur over de gevoelens

die het sterfelijkheidsbesef bij de antieke Grieken teweegbracht, wordt geboden door

e. vermeule, Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry (1979).
2 Op grond van archeologische verschijnselen heeft men Solon ook wel verantwoorde-

lijk geacht voor algemene bepalingen ten aanzien van de tymbos, n.l. een verbod tot

begravingen in het stadsgebied (dit is echter voordien reeds ongebruikelijk) en een

beperking van de omvang van grafheuvels.
3 Voor de sociale positie van klaagvrouwen, zie Lucianus, De luctu, 12 en 19 en verder

het commentaar engels (1998) 86.
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4 Voor een verbinding met Kleisthenes spreekt de datering die men geeft aan het

staken van de gewoonte beelden en stèles op het graf te zetten, voor Themistokles de

maatregelen die de epitaphios agon (wedstrijden) en epithaphios logos (grafrede) voor de

staatsbegrafenis reserveren. Zie verder engels (1998) 97–106.
5 Het feit dat de doden na ca. 500 v.Chr. alleen nog maar buiten de Themistokleïsche

stadsmuur begraven werden, heeft men wel als een aanwijzing voor een andere kijk

op de dood geïnterpreteerd. Het lijkt me waarschijnlijker dat de nieuwe situatie de

grotere concentratie van de bevolking en de grotere greep van de polis op families en

clans weerspiegelt, waarbij de polis gebruik heeft gemaakt van de ervaring met plan-

matige ruimtelijke ordening, opgedaan bij de Griekse kolonisatie in Italië.
6 In de Myceense periode (1450–1200 v.Chr.) werd het lijk ter aarde besteld, vaak in

familiegraven (tholoi). De introductie van crematie werd daarom vroeger aan de ‘Doriërs’

toegeschreven. Echter, crematie is ongebruikelijk in de Argolis en Laconië, kerngebied

der Doriërs. Crematie is het vroegst geattesteerd in Porto Rafti, aan de Oostkust van

Attica. Men denkt daarom tegenwoordig aan introductie uit het Oosten, waar crematie

in het Hettietenrijk toegepast werd, of aan uitbreiding van de praktijk van het slagveld,

waar het een methode was om de gesneuvelde in de eigen grond te kunnen begraven.
7 Mogelijk vond ook ‘geboortebeperking’ plaats (cf. de tophet/offers aan Melek in

Carthago en andere Punische steden; de Tarpeïsche rots in Rome). Zie verder 

haentjens (2002) 50–51.
8 Cf. daarentegen de inheemse volkeren van Zuid-Italië, die de dode in foetushouding,

samengetrokken op zijn zijde, begroeven. In de protogeometrische en geometrische

periode werden in Corinthe en Argos de benen van de dode opzij gevouwen.
9 Voor de techniek en onderwerpen van dergelijke witgrondige lekythen, zie c.w. neeft,

‘De dood en de pot. Dood en begrafenispraktijk bij de Grieken’, Mededelingenblad

VVAPM 45 (mei 1989) 1–11.
10 Over dit gebruik vergelijke men de bijdrage van Moormann.
11 Vergelijk bij voorbeeld de situatie te Sparta waar grafstèles, zonder naam (Plutarchus,

Lycurgus, 27. 3), gebruikt werden voor in de oorlog gesneuvelde Spartiaten, in het

kraambed gestorven vrouwen (vrouwelijke heldendood) en voor priesteressen die

gedurende hun ambtstermijn overleden. Slechts op Sicilië lijken gedurende een korte

periode beelden op graven geplaatst te worden, verg. het beeld van de arts Sombrotidas

uit Megara Hyblaea en andere, laatarchaïsche, kouroi in het museum van Syracuse.
12 Men vermoedt een verband tussen de herintroductie van grafstèles waarop figuren

zijn aangebracht en de pestepidemie van 430–426, de afnemende bindingskracht van

de polis en de toegenomen economische mogelijkheden van de (bredere) elite.
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‘De mensen die daar liggen (...) hebben bemind, gehaat, illusies gekoesterd en zijn,

ergens in de plooi van de tijd, gelukkig geweest. Ze zijn gereduceerd tot letters in een

steen. En waarom zouden we meer willen zijn dan letters in een steen? Je hoeft niet

zoveel achter te laten. Het is genoeg als iemand jouw graf schoonmaakt, zich jouw

naam herinnert, dat is de basis van de geschiedenis’1

‘Blijf even staan, vreemdeling, en trek later weer verder: verlaat niet de steen, maar

ervaar wat hij zegt: ik lig hier, Narkissos Jr.; mijn jonge vrouw Zotike, oceaan van 

liefde, hield van mij’ 

‘O wee! Deze letters, bitter voor hen die kinderen bewenen voor wie het uur van de

bruiloft niet sloeg’2

1. Het Griekse grafepigram ...

In de loop van de eerste helft van de 7de eeuw v.Chr. gingen de Grieken het schrift

gebruiken om hun dierbare doden te behoeden voor de vergetelheid. De oudste

inscripties op grafstenen bevatten meestal niet meer dan een naam, maar al gauw

ontstond de behoefte de overledene uitvoeriger te gedenken. Ook vroeg kwam men op

het idee de dode in homerisch klinkende verzen te eren, wat het onthouden bevorderde.

Het wellicht oudste ons bekende grafschrift (700–650 v.Chr.), gegrift in een rots van

de akropolis van Aigiale op Amorgos, bestaat uit één hexameter: ‘Deze woning voor

Deïdamas bouwde Pygmas, zijn vader’. Hoewel epigrammen onder het totale aantal

grafinscripties een kleine minderheid vormen, zijn er enkele duizenden bekend.

Verreweg de meeste stammen uit de hellenistische en Romeinse tijd (3de eeuw v.Chr.

–3de eeuw n.Chr.).

Deze latere epigrammen zijn een unieke bron voor het denken van Grieken over

de dood en wat daarna komt. Anders dan epitafen in proza en de doorgaans ingetogen

epigrammen uit vroeger tijd, bieden zij een rijk arsenaal aan levensbeschouwelijke

uitlatingen en geven zij stem aan heftige persoonlijke emoties. Ze worden aangetroffen

in ver uiteengelegen gebieden en hun thematiek en beeldspraak laten door de eeuwen

heen nauwelijks veranderingen zien. Het terugkeren van vaste formuleringen doet

vermoeden, dat de – meestal anonieme – dichters bloemlezingen gebruikten. Veel

van het hier verwoorde gedachtegoed wortelt in een oudere traditie: het is bekend uit

literaire werken van de klassieke tijd.
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rolf tybout

‘Bittere letters’

Griekse visies op dood en hiernamaals 

in grafepigrammen op steen



Afb. 1. Hades en Persephone op een troon.

Terracotta votiefreliëf uit 470–460 v.Chr., 

Museo Nazionale, Reggio di Calabria.

‘Bittere letters’

Grafepigrammen werden meestal gedicht voor leden van de stedelijke elites –

families die het sociale en politieke leven van hun stad generaties lang domineerden –,

al hebben we ook epigrammen voor ambachtslieden, boeren, gladiatoren en pantomime-

spelers, zelfs voor slaven. De grafstenen zijn vaak verfraaid met afbeeldingen in reliëf;

af en toe werden epigrammen op kostbare grafgebouwen aangebracht. Hoeveel waarde

werd gehecht aan een verzorgd graf als garantie voor permanente herinnering, blijkt

bijvoorbeeld uit de uitspraak van een vader dat hij het voor zijn dochter bestemde erf-

deel geheel besteedde aan een bijzonder monumentale tombe.

Vaak wordt beweerd dat de grafepigrammen bestaan uit gemeenplaatsen, die

nauwelijks doorleefd gevoel en geloof weerspiegelen. Maar ondanks het terugkeren

van vertrouwde formules en thema’s valt, zowel stilistisch als inhoudelijk, eerder

diversiteit dan eenvormigheid op. Nabestaanden konden kiezen uit een breed scala van

motieven, die werden aanpast aan de persoonlijke situatie. Zo kon een moeder haar

zoon laten zeggen ‘dit ben ik, die eens was, geworden: grafsteen, graf, steen, beeld’,

maar ook: ‘Moeder, huil niet meer om mij (...), maar huldig me, want een goddelijke

avondster ben ik geworden’. Beide beelden zijn allesbehalve origineel, maar tussen

steen en ster ligt een hemelsbreed verschil. Of deze moeder letterlijk geloofde dat haar

zoon als hemellichaam voortbestond, zullen we nooit weten: wat voor de één beeldspraak

was, kon door een ander als realiteit worden ervaren. Maar aan de authenticiteit van het

hoopvolle gevoelen hoeft evenmin te worden getwijfeld als aan de oprechte wanhoop

van de velen die in onze tijd in een overlijdensbericht Vasalis citeren: ‘En niet het

snijden doet zo’n pijn, / maar het afgesneden zijn’. Dat deze veelgebruikte regels

Gerrit Komrij de parodie ingaven: ‘En niet het snijden doet zo’n pijn, / maar het 

afgezaagd refrein’, laat een rouwend familielid volmaakt onverschillig.

... en Nederlandse rouwversjes

Het loont stil te staan bij het gebruik een

gedicht of dichtregels aan het hoofd van een

rouwadvertentie te plaatsen. Soms put men uit

de ‘grote’ literatuur: Achterberg, Bloem,

Gerhardt en Vasalis zijn hier de kampioenen.

Daarnaast ontwikkelde zich een zelfstandig

genre van onversneden gebruikspoëzie: versjes

van amateurdichters, soms geïnspireerd op

bestaande populaire poëzie (Nel Benschop;

Toon Hermans). Wie niet zelf dicht, kan

bestaande teksten overnemen: uit andere adver-

tenties of uit bloemlezingen (in boekvorm, op

internet of bij een uitvaartondernemer).
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Ondanks alle cultureel bepaalde verschillen is een vergelijking tussen deze

‘subliteraire’ Nederlandse rouwpoëzie en de Griekse grafepigrammen zinvol. In beide

genres wordt de gestorvene in niet alledaagse dictie voor een breed publiek herdacht.

De dichters zijn (of worden) anoniem en hun producten worden voor het gemak van de

hergebruiker gebundeld. Zij variëren op bestaand materiaal3 en drukken een beperkt

aantal grondgedachten uit in stereotiepe beelden. Ziet men af van het mythologische

apparaat en specifiek christelijke thematiek, dan resteren nogal wat parallellen. De

dood brengt duisternis, smart en gemis; hij is wreed, komt als een dief in de nacht en

meestal te vroeg. Vooral als hij een kind wegrukt, frustreert hij hoop en verwachting.

Zijn gruwelijkheid is onaanvaardbaar en wordt gerelativeerd of ontkend. De dood is

doodgewoon: in zijn onvermijdelijkheid kan men maar beter berusten; de dood is een

bevrijding uit lijden of voorkomt toekomstige pijn. De dode is niet dood: hij leeft

voort in liefdevolle herinnering (want hij had louter goede eigenschappen en zette

memorabele prestaties neer) of in een andere wereld, waar hij zijn dierbaren zal

weerzien. Deze overeenkomsten maken duidelijk dat het menselijk verweer tegen

dood en verlies zijn beperkingen kent.

Genoemde gevoelsreacties zijn een bruikbaar uitgangspunt voor de classificatie

van motieven in Griekse grafepigrammen. In welke beelden worden ze gekleed en wat

zeggen die over de houding van Grieken ten aanzien van de dood? Welk soort voor-

stelling domineert? Ter vergelijking wordt in noten uit Nederlandse rouwgedichtjes

geciteerd:4 deze versjes verwoorden dezelfde gevoelens, soms in vergelijkbare beelden,

maar zijn stilistisch zo weinig ambitieus, dat ze de inventiviteit van het Griekse graf-

epigram goed laten uitkomen.

2. Uit het licht in de duisternis: verlies en verdriet

Jaloerse goden, bedroefde mensen

In de meeste epigrammen is doodgaan, teken van menselijke onmacht bij uitstek, het

werk van goddelijke machten. Hoewel in principe allerlei goden de hand hierin konden

hebben, treedt vrijwel steeds hetzelfde selecte gezelschap op, zij het in wisselende

samenstelling. Het prominentst is de lotsgodin Moira. Eigenlijk zijn er drie Moiren,

maar meestal is er sprake van ‘de’ – anonieme – Moira. Zij weeft de levensdraad, die

elk mens wordt ‘toegesponnen’ en hem op de hem voorbeschikte kwade dag bereikt.

Ook de godin Tyche (‘Toeval’), die bij leven geluk of ongeluk kan brengen, is vaak bij

het sterven betrokken en laat zich dan uiteraard van haar kwade kant zien: ‘Maar

Tyche trad haar tegemoet met kromme besluiten’; ‘De onberekenbare Tyche gaf [de

ouders] een voorbeeld van haar grilligheid’. Een derde persona non grata is ‘de (of een)

Daimon’: een niet nader geïdentificeerde, onberekenbare goddelijke macht of boze

geest die de dood brengt. Tenslotte worden de goden van de onderwereld – Hades

(Plouton) en Persephone (Kore) voorop, soms ook Hekate – verantwoordelijk gehouden

voor de dood, die zij tegelijkertijd personifiëren. Ook de wraakgodinnen Nemesis en

Erinys zijn af en toe van de partij.

Al deze goden hebben nare karaktertrekken. Zij worden bitter genoemd, wreed,

onbarmhartig, onverbiddelijk, despotisch, willekeurig, onrechtvaardig. Zij ‘roven weg’
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wat dierbaar is. Hun gedrag komt voort uit jaloezie (als Phthonos ook gepersonifiëerd):

zij gunnen de mensen het leven niet en daarom ontnemen ze het hun met genoegen,

vooral als het jeugdig of goed is: ‘O wee! Hades schept niet alleen vreugde in de offers

van jong volwassenen, maar ook is hij blij met de dood van kinderen: een dood die

plezier heeft in tranen’; ‘Phthonos, schaam je! De goeden sterven nog vóór het door

de Moiren beschikte moment, maar van de slechten wenden jullie het leed altijd af’.

Ook bij een onnatuurlijke doodsoorzaak spelen deze goden hun subversieve rol:

‘Hades samen met rovers pakte hem beet en houdt hem vast als slachtoffer’; ‘Zeven

jaar oud was hij toen een aardbeving en Moira hem van het zoete licht beroofden’.

Het leed dat de kwade machten teweegbrengen, wordt in vele toonaarden bezon-

gen. Anders dan andere smart is déze onomkeerbaar: ‘Niet langer (...) zing ik blijde

melodieën voor helder klinkende koren, noch zie ik mijn geliefde vrouw en kinderen,

nu ik voorgoed deze woning betrok’. Bijzonder verdrietig is de dood van kinderen: zij

sterven ‘ontijdig’. Op hun graven is vaak dit distichon te lezen: ‘Niet het sterven is

smartelijk, want zo heeft het de Moira beschikt, maar [het sterven] vóór de [volwassen]

leeftijd en eerder dan de ouders’. Het verdriet kan ondraaglijk zijn, zoals voor een

moeder uit Smyrna: ‘Mijn kind Paula, verteerd en in tranen roep ik jou (...); de dove

rotsen weergalmen, en het gehate graf, dat de zon van mijn kinderen uitdoofde. Altijd

zien de mensen mij huilen, versteend als Niobe, alleen met mijn klagen en verdriet.

O grafdemon, laat mijn kind Paula voor een korte tijd weer in het licht treden, vergun

mij haar te zien: Persephone noch Hades zullen het je kwalijk nemen als je me, kort

maar, mijn kind in m’n droom laat ontmoeten’.5 Bijna cynisch doet deze weeklacht aan:

‘Ach, had toch Hades je meteen bij de geboorte weg van je moeder naar de vochtige

demonen gebracht, Hermokrates: nu kreeg zij die je baarde drievoudig leed: eerst

heeft zij je gevoed, toen zich voor je afgebeuld, en nu moet ze klagen om je dood’.

Zelfs lezen we over ouders die, overmand door verdriet, met hun kind het graf ingin-

gen. Hier speelt niet alleen de teleurstelling om ‘bloemen in den knop gebroken’ een

rol, maar ook het wegvallen van de steun die de ouder op zijn oude dag had mogen

verwachten: ‘Nike bracht mij groot, een anker voor haar ouderdom, maar ik mocht

slechts twintig jaar leven’. Wie zijn ouders tekort doet door voortijdig te sterven, had

allicht kleinkinderen kunnen achterlaten: ‘Niet heb je je geliefde vader jonge kinde-

ren op de knie gezet, om voor hem te zorgen in zijn ellendige ouderdom’. Veelvuldig

klinkt de klacht dat jong gestorvenen geen (of een te kort) huwelijk was beschoren: zij

kregen ‘een grafkamer in plaats van een bruidsvertrek’. Het meisje, dat ‘in de bloei

van haar jeugd’ of ‘als een roos’ wordt geknakt of geplukt,6 is een ‘bruid van Hades’.

Het donkere rijk

De Griek die onze wereld voorgoed verlaat, treedt vrijwel steeds een andere binnen.

Meestal is dit de onderwereld, een pendant van de ons bekende: een rijk, bestuurd door

een almachtig vorstenpaar (‘het rijk/huis/paleis van Hades en/of Persephone’). Het

wordt afgesloten door een goed bewaakte poort en kent zijn eigen geografie. Er is een

landschap met rivieren als natuurlijke grenzen (o.a. Acheron en Styx), meren, rotsen
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en een bron, die vergetelheid brengt: Lethe. Ook

heeft de Hades zijn eigen klimaat: het is er koel en

vooral donker. Een frequente metafoor voor ster-

ven is ‘het licht verlaten’. Leven is (zon)licht aan-

schouwen, dat ‘helder’ en ‘zoet’ is. Wie sterft,

ruilt het in voor de duisternis:7 ‘Bij de eeuwige,

lichtloze rustplaatsen der onderaardsen ben je

aangekomen’; ‘Hades nam het meisje mee naar

zijn duistere rijk, waarvan men niet wederkeert’.

In de Hades is geen vuur of goede maaltijd, er

wordt niet gelachen en meestal ook niet gespro-

ken: ‘Als jongeman verliet ik het licht en woon in

het donker; de aarde bedekt me, ik drink de drank van het zwijgen uit de stom makende

bron’, klaagt de twintigjarige Eunomos. Het gros van de onderwereldbewoners verkeert

dus in sombere omstandigheden. Hun lot wordt overigens steeds vaag aangeduid:

in termen van afwezigheid van wat men bij leven liefhad. De ‘schimmen’ lijken te lijden

aan een verlamming van de zintuigen. Nooit is er sprake van folteringen, evenmin

van eeuwig gekwelde roemruchte zondaars als Tantalos en Sisyphos. Ook de rechters

in de onderwereld, eveneens uit de literatuur bekend, komen zelden voor.

De gestorvene bereikt de Hades na een reis, die wordt gezien als de laatste etappe

op zijn levensweg, ‘het pad dat alle mensen verschuldigd zijn’.8 Het afleggen daarvan

kan ook worden opgevat als sportieve prestatie: men volbrengt dan ‘de stadionloop’ of

‘de fakkelrace des levens’. Dat de levensreis van een Griek ook vaak over zee gaat, is

niet verwonderlijk. Een bijzondere pointe krijgt de maritieme metafoor9 als hij wordt

gebruikt voor een verdronken zeeman: ‘Niet schepen, (...), niet de zee maak ik verwijten:

uit volle zee ontkwam ik naar de haven; het anker wierp ik uit, de touwen maakte ik

vast en ik kwam op de rede van de Hades, voortgezweept door de beukende slagen

van de ’s nachts razende Noordenwind’. ‘Ik, Kallineikos, die vele golven heb bevaren,

maakte mijn laatste vaart naar de Lethe. Mij, die de zee in zijn diepten niet uitbluste,

vernietigde het land na een zware ziekte’. De ‘haven van Hades’ is soms ook voor

landrotten de laatste bestemming. Hermes vervult geregeld zijn traditionele rol van

reisgids naar en in de onderwereld, Charon die van veerman.

3. Licht in de duisternis: troost, berusting en vreugde

De dood is doodgewoon

Welke vormen van psychische afweer worden in stelling gebracht tegen het verlies

van een dierbare? Ten eerste het besef dat de dood voor allen gelijk is.10 Veel epitafen

in proza eindigen met de bezwerende formule: ‘Houd moed (of: wees niet verdrietig):
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andere wereld. Grafreliëf uit Xanthos (Lycië),

begin 5de eeuw v.Chr., British Museum, Londen.



niemand is onsterfelijk!’ Hier wordt de overledene aangesproken, maar de troost geldt

even vaak de achterblijvers. Als Marcus uit Paros vrouw en kind verliest en in-verdrietig

is, moet hij maar denken: ‘Voor Tyche’s niet retourneerbare gaven kan niemand vluchten,

Marcus. Wat heeft onstilbaar verdriet voor zin? Verman je! Want ook hoge heren treft

somber leed, ook zij hebben pijn en verdriet’. Soms ook is het de overledene die de

nabestaanden troost.11 Rijkdom of kennis baten niet: ‘Dit alleen is voor de stervelingen

gelijk; voor allen geldt het lot besloten door Zeus: te moeten sterven en het zonlicht te

verlaten. Ware het mogelijk dit af te kopen voor goud of zilver, dan zou geen rijkaard

ooit naar de Hades zijn afgedaald’. ‘Als een arts aan de dood kon ontsnappen: nooit

zou de oude Philon, die alle medicijnen kende, onder de aarde zijn gekomen’. Waar

zelfs godenkinderen moeten sterven – rouwde niet Thetis om Achilles? – moet ook

de mens zich bij het onvermijdelijke neerleggen. Van dezelfde fatalistische instelling

getuigen de gedachten dat de mens vanaf zijn geboorte tot de dood is voorbestemd12

en dat het leven een lening is, die met de dood wordt terugbetaald.13

De dode is goed af

Ander soelaas biedt de ervaring dat de dood niet slechts pijn bréngt, maar ook weg-

neemt. ‘Dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven’ waren ook vele

Grieken. Anders dan bij ons geldt dit lijden meestal niet een terminale ziekte14 (die bij

gebrek aan medicatie meestal kort duurde – nooit horen we over een ‘ongelijke strijd’)

als wel de drukkende ouderdom. De zevenentwintigjarige Theopistos meent: ‘De

ongelukkige, zal iemand zeggen; maar ik hier beneden zou dit antwoorden: helemáál

niet, eerder heb ik het goed getroffen. Want als leed en pijn gepaard gaan met een lang

leven, en men dan, de kelk tot op de bodem geledigd, toch nog moet sterven: eerder

toch zou dié mens als vóór allen gelukkig moeten gelden die de gehate ouderdom niet

heeft hoeven zien.’ Vooral bij jong gestorvenen ligt deze vorm van troost voor de

hand: hun leven, hoewel kort, was afgerond, hun dood een teken van goddelijke uit-

verkiezing. De dood kan ook bevrijden uit een onwaardige condition humaine: voor

de muildierdrijver Xenos gold dat Hades ‘de kribbe van een slaaf besloop en het

lichaam van de stervende in vrijheid stelde’.

De dode leeft voort in de herinnering

Op één vorm van hiernamaals hebben de kwade machten geen vat: wie voortleeft in

de herinnering, is niet helemaal dood.15 De Grieken hechtten hieraan veel waarde: de

manende woorden ‘ter nagedachtenis’ besluiten menig proza-grafschrift. Of zoals een

epigram het zegt: ‘Eén goede daad slechts pleegt het graf te verrichten: het weet de

herinnering aan hen die vroeger leefden bij latere generaties in bloei te houden’. De

tombe is het centrum van collectieve herinnering. Deze reikt van de toevallige passant

die de naam van de dode hardop leest (de meeste begraafplaatsen lagen buiten de

bewoonde centra aan uitvalswegen) tot de jaarlijkse plechtige dodenherdenking in de

familiekring (‘dodenmaal’). De saamhorigheid strekt zich uit tot in het graf: ‘Ik,

Apphia, lig hier samen met mijn man Menekles: dit voorrecht genoten we ook toen

we leefden’. Sommige inscripties schrijven de in zijn graf liggende dode een vorm
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van bewustzijn toe. Gedeelde smart is halve smart: soms deelt ‘de hele stad’, of zelfs

‘de hele aarde’ in de rouw van de familie. Een beeltenis draagt ertoe bij dat men zich

de overledene voor ogen houdt. De epigrammen – waarin niet zelden de dode zelf

spreekt en ook op die manier voortleeft – vermelden vaak biografische gegevens en

goede eigenschappen. De dapperheid van een krijger, de overwinningen van een atleet,

de toewijding van een arts, het talent van een dichter, de kunst van een pantomime-

speler, de wijsheid van een filosoof, de gulheid van een weldoener worden evenzeer

geroemd als het gezellig gebabbel van een peuter, de huiselijke deugden van een

moeder of de overweldigende schoonheid van een jongeman of jonge vrouw. Soms

zegt men dat iemand zijn dierbaren met zijn dood ‘het eerste leed’ aandeed.16 Omzien

in bewondering wordt omzien in dankbaarheid na een lang en lonend leven,17 zoals bij

een verdienstelijk burger uit Milete, die door zijn stadgenoten eervol werd begraven:

‘Jou, Gorgias, die, goed oud geworden, het voor ons onzichtbare pad naar de geluk-

zaligen bij mooi weer hebt afgelegd, heeft de slaap van de vergetelheid in bloeiende

rijkdom te ruste gelegd en onder de sterren tegenover de zevenvoudige Pleiaden bij-

gezet’.

De dode leeft voort en heeft het goed

Het laatstgenoemde gedicht steekt nog een ander hart onder de riem: de dode leeft

voort als ster; blijkbaar hoeft hij geen schimmenbestaan in de Hades te leiden, al trof

hem wel de ‘slaap der vergetelheid’. Het beeld van de dode die slaapt (in het graf, in

de onderwereld of waar dan ook) komt veel voor.18 Deze slaap leidt niet tot wederop-

standing, maar is ‘de laatste’, ‘de lange’, ‘waaruit men niet ontwaakt’, die ‘verlost van

pijn’. Soms is hij gerelateerd aan ethische kwaliteiten. Een vrouw bindt haar man op

het hart: ‘Zeg dat Popilia slaapt: want goede mensen moeten niet sterven, maar zacht

slapen’. Een stap verder gaat de overweging, dat degenen

die aldus slapen, niet echt dood zijn: ‘Geliefde Sabinus, je

leeft als heros, je ging niet dood: je slaapt alsof je leeft

onder de bomen in je graf; want de zielen van hen die

zeer vroom zijn, leven voort’. Slaap en dood waren al bij

Homerus nauw met elkaar verbonden: Hypnos is de twee-

lingbroer van Thanatos. Zij zijn op hun best als ze een-

drachtig samenwerken: ‘Slaap gaf hem over aan Dood,

zonder ziekte’; ‘Slaap beëindigde haar leven in de armen

van haar man’.

Niet elke dode is in de onderwereld tot inertie ver-

oordeeld. Sommigen zingen er de lof van hun achterge-

bleven geliefden, die zij eens zullen weerzien;19 ook hoeft

niet iedereen van de bron der vergetelheid te drinken.
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gesneuvelde jongeman naar zijn graf. Witgrondige lekythos

uit 440–435 v.Chr., British Museum, Londen.



Andere teksten suggereren dat goede eigenschappen niet met de dood verloren gaan:20

de dood kan de deugd niet overwinnen. Pytheas wordt verzekerd: ‘Zelfs na je dood heb

jij je goede naam, die je in de hele wereld geniet, niet verloren, maar al je goede eigen-

schappen bleven behouden, wat je van de natuur meekreeg en leerde’. Ook schoonheid

hoeft niet te verwelken: ‘In mijn negentiende jaar bracht Moira mij naar Hades; nog

onder de gestorvenen ben ik mooi’. Men kan zelfs zijn op aarde genoten sociale status

post mortem behouden. Zo wordt de grootgrondbezitter Aristion toegewenst: ‘Moge jij

ook als dode herenboer zijn’.

Een minderheid van de epigrammen voorziet een voortbestaan in gelukzaligheid.21

De overledene – niet noodzakelijk in een mysteriecultus ingewijd – wordt dan geacht

naar een ‘enclave’ van de Hades te zijn gegaan, die af en toe ‘Elysium’, maar doorgaans

‘plaats (of: woningen/eilanden) van de gelukzaligen’ of ‘van de vromen’ heet. Zoals

uit de laatste kwalificatie blijkt, gaat het hier om verdienstelijke individuen; het voor-

recht tot deze kleine kring te worden toegelaten, is de beloning voor een goede of vrome

levenswijze. Over de aard van de genietingen zijn de teksten vaag, al is er sprake van

een ‘banket van de vromen’.

Het verblijf van deze gelukkigen kan ook in de hemel of temidden van de sterren zijn

gesitueerd:22 een motief dat vooral tijdens de Romeinse Keizertijd aan populariteit

wint. Vaak is het alleen de ziel (‘psyche’) die, losgemaakt van het lichaam dat in het

graf achterblijft, deze luchtreis maakt. De dualistische opvatting23 van de ziel die het

lichaam bij het sterven verlaat, is overigens veel ouder. Vooral jong gestorvenen worden

nogal eens onder de sterren bijgezet, waar zij in stilte veel goed kunnen doen, zoals

Hermaios uit Milete: ‘De hemel heb je gezien als achtjarige en nu straal je onder de

sterren (...). Nu help je met je licht de jongens bij hun krachtproeven in de palaistra:

deze gunst bewezen je de gelukzalige goden.’ De hemel kan ook worden gelijkgesteld

aan de Olympos, waar de overledene in hoog gezelschap verkeert: hij wordt door o.m.

Zeus, Athena, Aphrodite, Artemis en de Dioskuren, ook wel door

de Muzen, welkom geheten en zit met de goden aan de dis.

Een eclatant voorbeeld biedt een epigram uit Smyrna, dat

verhaalt van het geluk dat een tweede Ganymedes (zijn

naam ging verloren) ten deel viel: ‘Mijn ziel vloog

uit mijn hart als een zuchtje wind naar de

hemel (...). Nu bewoon ik het huis van de

gelukzalige goden (...); ik zie in het hemelse

paleis het licht van het morgenrood. Bij Zeus

en de onsterfelijke goden sta ik in ere op

voorspraak van Hermes, die (...) mij naar

de hemel bracht (...). En mij, die vrolijk
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bij de maaltijd aanzit aan driepoten en tafels met ambrozijn, beschouwen de goden als

vriend – ze glimlachen (...) naar me met hun onsterfelijk hoofd als ik de gelukzaligen

voor het begin van de maaltijd het eerste drankoffer inschenk.’

Dood is maar dood: carpe diem!

Naast deze zeer uiteenlopende verwachtingen van een leven na de dood, vinden we ook

grafschriften die het bestaan van een hiernamaals in twijfel trekken of ook ronduit

ontkennen. De eerste variant komt meestal voor in de vorm van een conditionele zin:

‘Als er zoiets bestaat als bewustzijn onder de doden, dan (...)’, waarop vaak volgt dat

die-en-die zich dan zeker onder de gelukzaligen heeft geschaard. Of in een variant:

‘Als er in de onderwereld een gericht is, zoals wordt verteld over de doden, dan zal jij,

Sogenes, wonen in het huis van de vromen’.

Negaties van elke vorm van voortbestaan zijn soms sober geformuleerd: ‘Ik was

niet, werd geboren, was, ben niet. Zo is het. Als iemand iets anders zegt, liegt hij – ik

zal niet zijn.’ In andere gevallen klinkt een sombere ondertoon mee: de dode is een

verliezer, want hij wordt gevoelloos als stof, steen of ijzer: ‘Dit ben ik, die eens was,

geworden: grafsteen, graf, steen, beeld’. De dood heeft in deze materialistische opvat-

ting een uitgesproken nivellerend effect: ‘Wie kan zeggen, als hij dit ontvleesde lijk

ziet, of het Hylas was of Thersites, reiziger?’ Een filosoof uit Smyrna heeft zichzelf op

zijn grafreliëf laten uitbeelden (afb. 4). Met een stok wijst hij naar een schedel en

spreekt: ‘Dit hier is de mens. Zie wie je bent en wat je te wachten staat. Wees niet

spaarzaam met je bezit alsof je eeuwen te leven hebt.’ De aansporing uit het leven te

halen wat erin zit, klinkt in andere grafschriften luider en positiever: geniet van leven

en liefde, van dineren en drinken, van slaap en spel! Dit soort ideeën echoën de

materialistische levensopvatting van Epicurus; de Smyrneïsche filosoof behoorde

ongetwijfeld tot diens volgelingen. 

4. Slot

Het is duidelijk dat de in Griekse grafepigrammen geformuleerde visies op dood en

hiernamaals niet onder één noemer te brengen zijn: de keuze voor bepaalde motieven is

individueel en wordt ingegeven door sterk uiteenlopende ervaringen en verwachtingen.

Deze zijn gevat in heterogene beelden, die vaak onderling inconsistent zijn. Dat is

soms ook het geval binnen één epigram: een dode kan slapen, maar tegelijkertijd de

lof van zijn echtgenoot zingen; zelfs kan men naar de Hades gaan én een plaats in de

hemel verwerven. De grens tussen beeldspraak en geloof is vloeiend, de reactie op het

niet te bevatten afscheid van dierbaren confuus. Hoewel statistisch onderzoek voor-

alsnog ontbreekt, leert een globale verkenning al dat verdriet om het levenseinde en

somber gekleurde visies op wat daarna komt, het kwantitatief winnen van berusting

en heilsvisioenen: het grafschrift wordt in ‘bittere letters’ geschreven. De Griek hecht

sterk aan zijn aardse bestaan, lijfelijk en in de herinnering. Elk grafepigram bewaart

meer dan alleen een naam voor komende generaties: het licht een leven uit de ‘plooi

van de tijd’ en maakt het kenbaar voor de geschiedenis.
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Noten
1 nelleke noordervliet in NRC Handelsblad 16 augustus 2002, Cultureel Supplement

& Boeken, p. 17, n.a.v. haar jongste roman Pelican Bay.
2 Uit grafepigrammen gevonden in Apameia in Phrygië (2de eeuw n.Chr.) en

Smyrna in Ionië (2de/3de eeuw n.Chr.).
3 Zo zijn er van het bekende In memoriam voor een vriend van nel benschop talrijke

varianten in omloop, die, aangepast aan de persoonlijke situatie, als originele verzen

worden opgedist. Het begin van het origineel luidt: ‘Rust nu maar uit, je hebt je strijd

gestreden; / Je hebt het als een moedig mens gedaan. / Wie kan begrijpen, wat je

hebt geleden? / En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?’
4 De meeste citaten zijn ontleend aan r. fiddelaer-jaspers (1996). Voor een bloem-

lezing op internet zie http://home.wanadoo.nl/arie.alberta. Vergelijkbare thematiek vindt

men ook bij de ‘canonieke’ dichters: zie de bibliografie onder ‘Nederlandse rouwpoëzie’.
5 ‘Nu jij slaapt / zonder te dromen / zul je nog altijd / in mijn dromen komen.’
6 ‘We zullen je altijd blijven herinneren, / als een bloem, te vroeg geplukt, / die voor

ons nooit zal verwelken, / al ben je uit ons midden geplukt’; ‘Een bloem stralend,

sierlijk en krachtig, / zo was zij’; ‘Waarom wordt een zo zeldzame / kleurige, geurende

bloem geplukt?’
7 ‘Het kaarsje is nu opgebrand, / gedoofd zijn alle vuren’; ‘Doof, hoop, uw fakkel uit’;

‘De donkerste laan verkoos je alleen te lopen’; vgl. ook noot 22: ‘Je licht ging uit (...).’
8 ‘Goede reis, je laatste’; ‘Je laatste reis is nu begonnen, / moeizaam was de weg te

gaan.’ Een wel zeer actuele variant: ‘De trein naar het hiernamaals, / die heeft coupé’s

genoeg. / Die trein heeft nooit vertraging, / maar komt altijd te vroeg’.
9 ‘Laat varen zij die varen lusten. / Ik heb gevaren, / laat mij nu maar rusten’; ‘Als een

schip achter de kim zeilt, / is het niet weg, / je kan het alleen niet zien’; ‘Ik heb de vaste

grond gevonden / waarin mijn anker eeuwig rust’; ‘Vele stormen heeft hij doorstaan /

maar deze laatste storm kon hij niet aan’; ‘In het bereiken van de laatste haven / moesten

wij jouw leven loslaten.’
10 ‘Een mens ging dood / dat hoort hij het leven / Dat weet klein en groot’; ‘De dood

ontziet geen mens / Al is het ook een koning / Hij klopt zowel aan het hof / als aan een

boerenwoning’; ‘Heer, geef mij de kracht te aanvaarden / wat niet te veranderen is.’
11 ‘Huil niet om mij / mijn lijden is ten einde / voor mij geen zorgen meer / geen angst

en nooit meer pijn’; ‘Huil daarom niet geliefden / ik ben in vrede gegaan’; ‘Treur niet. /

Ik ben in vrede gestorven. / Het ga jullie goed. / Nu leef ik!!’
12 ‘De mens wordt geboren / om te sterven.’ ‘Elk moment van het leven is ook een /

groeien naar de dood.’
13 ‘Het is ons maar geleend / de vele mooie dingen / Ons onbetwistbaar eigendom /

Zijn de herinneringen.’
14 ‘Als leven lijden wordt, / komt de dood als een verlossing (of: is sterven een gewin /

is sterven vrede / komt de dood als een vriend).’ ‘Nu heb je eindelijk rust / Je lijden is
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voorbij / Jouw liefde en je warmte / liet je achter hier bij mij.’ ‘Moeder, je hebt veel

moeten lijden, / het was soms niet om aan te zien; / dan bad ik God, je te bevrijden, /

genadig naar je om te zien’ (Nel Benschop).
15 ‘Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, / maar ook het spoor dat je achterlaat’;

‘Al heeft hij ons verlaten / hij laat ons nooit alleen. / Wat wij in hem bezaten / is altijd

om ons heen’; ‘Vele fijne herinneringen / verzachten onze smart / voorgoed uit ons

midden / maar altijd in ons hart’; ‘De grenzenloze liefde, / Die zij naar ons heeft uit-

gestraald, / Wordt nu in eindeloze / Herinnering vertaald’; ‘Een hand die zwaaide /

als we gingen / en nog veel mooie dingen / zijn herinneringen aan ons mam / die

voor altijd van ons afscheid nam.’
16 ‘Een moeder is een kostbaar iemand / (...) En het enige verdriet dat ze je aandoet /

is te sterven en je alleen te laten.’
17 ‘Na een gezond en heel lang leven / (...) mij op aarde gegeven / ben ik aan het

einde van mijn kracht / zacht ingeslapen in de nacht’; ‘Sluit je ogen en slaap maar in’;

(....) nu ben ik moe / mijn ogen vallen toe / ik slaap naar morgen toe’. Vgl. ook noot 5

en 21: ‘Ik kan slapen (...)’.
18 Vgl. noot 17: ‘Na een gezond en heel lang leven / (...)’.
19 ‘Maar vroeg of laat / verschijnt het land / dat elk verstand te boven gaat. / Waar ik

volmaakt opnieuw ontmoet / wie ik voorgoed was kwijtgeraakt’; ‘Veel gelukkige jaren

waren zij samen / samen waren zij één, / voor even gescheiden / nu voor eeuwig bijeen’;

‘Wij ontmoeten elkaar weer / Wij weten niet waar / Wij weten niet wanneer’.
20 ‘’n Leven dat beleefd werd / eindigt niet op aarde / het heeft onsterfelijke waarde’;

‘Als je steeds naar het goede streeft (of: een goed voorbeeld geeft) / heb je niet voor

niets geleefd’.
21 ‘Je bént niet dood - de Heer heeft je geroepen / bij Hem te wonen in Zijn glanzend

huis; / Je hoeft geen rust en vrede meer te zóeken, / Je hébt ze nu – want je bent veilig

thuis’ (Nel Benschop); ‘Daar zal de duisternis / voor mij niet donker zijn, / de nacht zal

stralen als de dag’; ‘Ik kan slapen zonder zorgen, / want slapend kom ik bij U thuis. /

Alleen bij U ben ik geborgen’.
22 ‘Dag kleine zon, / je verdween achter de wolken. / Dag kleine zon, / je bent nu een

ster’; ‘Als ik een ster zie stralen in de nacht / dan weet ik dat jij naar mij lacht. / Nu

moet ik verder zonder jou, / Maar weet dat ik voor altijd van je hou’; ‘Ik kijk elke

avond naar de hemel, / dan zie ik een ster. / Die is van ons mam, / al is ze heel ver’;

‘Je licht ging uit / je stralen schijnen door / we zijn er door geraakt / en warmen ons

nu / aan het schijnsel van je ziel’; ‘Droom en vlieg langzaam naar een zonnige plek /

waar rust en vrede je in de armen sluiten’.
23 ‘Ik verlaat nu mijn lichaam / mijn ziel neem ik mee / ik geloof in de hemel / daar-

mee heb ik vree’; ‘Het lichaam is vergankelijk / De geest zal voortbestaan’.
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et grafgedicht in de vroege tijd

Van de tienduizenden grafinscripties die archeologen in alle hoekenvan de

Griekssprekende wereld gevonden hebben zijn vele honderden gesteld in

poëtische vorm. Deze korte teksten zijn op een enkele uitzondering na in dactylische

versmaat gecomponeerd: sinds Homerus en Hesiodus bracht deze maatsoort een

bepaald soort van gezag en geldigheid met zich mee, en die werd nu juist beoogd

door kinderen die de naam van hun vader of moeder (of omgekeerd ouders van hun

zoon of dochter) wilden vastleggen voor het nageslacht. De combinatie van dactyli-

sche hexameter en pentameter werd voor grafschriften de meest gangbare.

Een belangrijke variant binnen dit genre zijn de epigrammen op de zogenaamde

polyandreia: collectieve grafmonumenten, opgericht door de burgers van een polis om

de jonge mannen te eren die ter verdediging van hun moederstad waren gesneuveld.

Vooral uit de 5de eeuw v.Chr. zijn veel van dergelijke epigrammen bewaard. Zoals de

naam van het gestorven individu uiteraard altijd voorkomt in het privé-grafgedicht, zo

staat in het epigram op polyandreia de naam van de polis centraal; daaronder dan in

veel gevallen de namen van de gesneuvelde strijders. Nooit, maar dan ook helemaal

nooit, bevat een poëtische grafinscriptie de naam van degene die de tekst bedacht had.

Om die naam was het natuurlijk ook niet begonnen.

Dit was en bleef de stand van zaken in de archaïsche (800–500) en klassieke

(500–300) periode. Toen na de Perzische oorlogen (492–479) epigrammen op poly-

andreia werden aangebracht om de roem van deze heldhaftige strijders (gevallen bij

Thermopylai, Salamis, Plataiai enz.) vast te leggen, werden deze zo goed als zeker in

een aantal gevallen gecomponeerd door Simonides van Keos, in die decennia de

meest vermaarde panhelleense dichter. Daarover is echter geen definitieve zekerheid

te krijgen, want zijn naam komt nergens voor op die monumenten of in antieke

beschrijvingen daarvan. Het is wel zo dat in het begin van de hellenistische periode

(na 300) iemand een gedichtenbundel heeft samengesteld met als titel zoiets als ‘De

Epigrammen van Simonides’, maar die epigrammen zijn hem toegeschreven op

gronden die nu niet meer te achterhalen zijn.1

Het epigram in de hellenistische tijd

In de 3de eeuw v.Chr. heeft het epigram een enorme vlucht genomen, dankzij drie

doorbraken. Eerste doorbraak: het epigram, dat tot nu toe letterlijk als ingebeiteld

gedicht fungeerde, zong zich los van de stenen en begon een eigen literair bestaan te

leiden. Tweede doorbraak: het epigram diende niet meer uitsluitend voor de hoogst

serieuze doeleinden waarvoor het tot nu toe functioneerde (vooral grafschriften en
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daarnaast ook inscripties op wijgeschenken aan een godheid, anathemata) maar kreeg

een gespreide inhoud, met een verrassend nieuw en vrolijk accent op de vreugden van

symposiale en erotische activiteit (‘Wein, Weib und Bube’). Mannen als Asklepiades,

Dioskorides, Poseidippos, en ook de prins der dichters uit deze tijd, Kallimachos,

hebben dit nieuwe gebied geëxploreerd. Derde doorbraak: dichters van epigrammen

hulden  zich niet meer in anonimiteit zoals hun voorgangers in de afgelopen eeuwen,

maar bundelden hun gedichten zelf en brachten ze onder hun eigen naam in circula-

tie. De eerste twee doorbraken zijn al lang en breed bekend dankzij het werk van

Reitzenstein en Von Wilamowitz. De derde is pas sinds kort onder de aandacht

gebracht door Kathryn Gutzwiller. Het resultaat van haar onderzoek werd bevestigd

door een kapitale ontdekking. Eerst nu maar het een en ander over deze ontdekking,

want pas dan kan dit artikel eindelijk gaan handelen over wat de titel belooft: nieuwe

grafgedichten.
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Afb. 1. Buikgedeelte van een mummiekartonage. In het bovenste register zijn enkele

goden afgebeeld, in het onderste de dode zelf, opgebaard met links en rechts een

klaagvrouw. Uit de Ptolemeïsche periode (de tijd van Poseidippos). Allard Pierson

Museum, Amsterdam.



Een papyrologische vondst

In Egypte, waar de farao’s vanouds in ongelooflijk kostbare mummiekisten werden

begraven, lieten lieden uit de welgestelde burgerij – priesters, officieren, hoge ambte-

naren – zich ook in mummiekisten begraven maar dan minder kostbare. Vaak werden

deze van papier-maché vervaardigd; daarvoor werd ‘oud papier’ gebruikt, d.w.z. reeds

beschreven en afgedankte papyrus-rollen. In de hellenistische tijd bleef deze praktijk

bestaan: de Macedoniërs en Grieken die nu de dienst uitmaakten pasten zich wat dit

betreft aan de plaatselijke gebruiken aan! Dankzij samenwerking tussen egyptologen en

papyrologen is het mogelijk gebleken om de lagen papyrus waarvan dit soort mummie-

kisten gemaakt waren, zó zorgvuldig los te pellen dat de daarop aangebrachte tekst

leesbaar bleef.

Welnu, één zo’n mummiekartonnage, aangekocht door de Universiteit van Milaan,

bleek te bestaan uit aansluitende gedeelten van één lange (ruim anderhalve meter)

papyrusrol, beschreven met 16 kolommen tekst: ongeveer 600 regels tot nu toe on-

bekende Griekse poëzie. In de zomer van 2001 is deze vondst gepubliceerd door twee

Italiaanse geleerden, Bastianini en Gallazzi. Op grond van de ‘opmaak’ hadden zij al

meteen begrepen dat ze met epigrammen te maken hadden: elk gedichtje was van het

volgende door een streepje gescheiden. Helaas ontbreekt van deze rol zowel het begin

als het einde, en dat zijn nu juist de twee plekken waar auteursnaam en titel van een

werk kunnen staan. Maar omdat in twee gevallen een epigram reeds uit anderen

hoofde bekend was, en wel als product van Poseidippos, en ook op grond van de

homogeniteit van stijl en aanpak in al deze epigrammen, stelden zij voor om alle 112

epigrammen aan deze Poseidippos toe te schrijven, en zo hebben ze dan de gedichten

ook uitgegeven.

Interessant aan deze papyrus is dat de epigrammen door ‘tussenkopjes’ gegroe-

peerd zijn volgens thematiek: 1. kostbare of anderszins bijzondere stenen, 2. vogel-

tekens, 3. wijgeschenken, 4. graven, 5. standbeelden, 6. overwinningen met vierspannen,

7. schipbreukelingen, 8. wonderbaarlijke genezingen en 9. tropoi (gedragswijzen?).

Opmerkelijk is dat het juist in deze periode zo opmerkelijke sympotisch- erotische

subgenre ontbreekt in deze reeks. Zou het kunnen zijn dat er wél een groep epigram-

men van dit type op de rol stond, maar dat de eigenaar van deze rol dacht: ‘dít is het

leukste stuk van de rol, dit houd ik lekker nog even voor mezelf, zonde om het in een

kartonnage te verwerken’? Als deze veronderstelling zou kloppen, is zijn winst ons

verlies geworden. Ik rond het signalement van de papyrus af met de vermelding dat

op grond van het handschrift en andere gegevens aangenomen kan worden dat de

epigrammen rond 210 v.Chr. op deze papyrus geschreven zijn, één generatie na de

dood van de dichter. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat we hier te maken

hebben met een afschrift van een door de dichter zelf samengestelde poëzie-bundel.

De mummiekist zelf is vermoedelijk een vijftig jaar later gemaakt van deze lange rol

en nog een aantal andere papyri van documentaire aard.
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Poseidippos’ grafgedichten

Nu dus ter zake. In categorie 4

treffen we niet minder dan 19

epigrammen aan: géén grafge-

dichten van martiale aard zoals

op de polyandreia en überhaupt

geen gedichten op mannen,

gestorven in de kracht van hun

leven, maar zeven gedichten

op jonggestorven meisjes, twee

gedichten op moeders gestor-

ven in het kraambed en tien

gedichten op mensen die op

een gezegend hoge leeftijd

overleden zijn. Het zou metho-

disch onjuist zijn om met

zekerheid te beweren dat al

deze grafgedichten fictief zijn,

want in principe zou

Poseidippos best dit of dat epi-

gram hebben kunnen schrijven

naar aanleiding van een reëel

sterfgeval; wie weet is het dan

ook nog op de grafsteen van de

dode ingebeiteld. Toch ben ik

geneigd althans de meeste van

deze epigrammen te beschou-

wen als producten van literaire

activiteit, door Poseidippos uit-

geoefend om bij zijn publiek

emoties op te roepen en zijn

eigen reputatie als dichter te

vergroten. Waarom? Ten eer-

ste: van deze epigrammen is er

nooit één door archeologen op

een grafmonument aangetrof-

fen; maar ik geef toe – dat zou

ook wel heel toevallig geweest
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zijn. Voorts: de keuze van de dichter voor deze drie thematische reeksen – gedichten

op overleden meisjes, moeders, hoogbejaarden – wijst erop dat het de dichter erom te

doen was een sterke ontroering op te wekken. Tenslotte: elk van de drie reeksen maakt

de indruk geschreven te zijn als een ‘thema met variaties’.

Het feit dat Poseidippos in deze collectie veel aandacht gaf aan grafgedichten

behoeft niet te verbazen. In de beoefening van het Griekse epigram – die voortduurde

tot in de Byzantijnse middeleeuwen – blééf het maken van grafgedichten een vast

bestanddeel; en dat is zeker toe te schrijven aan het gegeven dat de gewoonte van

korte, op graven ingebeitelde gedichten nu eenmaal het begin van deze ontwikkeling

is geweest. Grafgedichten schrijven was voor een dichter van epigrammen misschien

zoiets als études spelen voor een professioneel pianist.

Gedichten op jonge meisjes

Om een meisje, van twaalf kinderen de jongste, bekoorlijk ook,

hebben Pella en de Euiades gejammerd.

Driemaal klonk hun kreet, toen de Moira deze dienares van Dionysos,

Niko, uit de Bassarische bergen weghaalde. (VII 20–23)

Eerst enige feitelijke inlichtingen: Pella is de geboortestad van Poseidippos en de 

residentie van de Macedonische koningsdynastie. Euiades is een ander woord voor

maenaden, vrouwen die ingewijd zijn in de Dionysoscultus. Driemaal roepen om een

dode is Grieks gebruik, vgl. Odyssee 9, 65 en Theokritos 23, 44. Bassarisch, aanduiding

van een streek in Thracië, is ook een naam uit de Dionysische sfeer. Wat ‘de bergen’

betreft, daar speelde de Dionysosdienst zich kennelijk af; vgl. Euripides’ Bakkhai 165

waar de maenaden elkaar toeroepen eis oros, eis oros: ‘de bergen in’. Kennelijk nam dit

meisje, zo jong als ze was, al deel aan de

Dionysoscultus en daarbij moeten we zo goed als

zeker niet denken aan woeste wijnovergoten bac-

chanalen, maar aan vrome dansen en rituelen die

betrekking hadden op de geheimen van leven en

dood, vooral op wat na de dood komt.2

Dit gedicht krijgt extra betekenis wanneer we

erin betrekken dat in de omgeving van Pella in

meerdere graven in de schedel van de gestorvene

gouden laurierblaadjes gevonden zijn waarop sim-

pelweg een naam ingekrast is, uiteraard is dat dan

die van de gestorvene, soms ook de naam plus de

vermelding ‘ingewijde’ (mustes, in een ander geval

mustikos). Op één blaadje staat: ‘Aan Persephone:
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Afb. 3. Overleden jongetje met hoepel wordt opge-

wacht door Charon (rechts). Witgrondige lekythos,

430–420 v.Chr., Metropolitan Museum, New York.



Poseidippos, vrome ingewijde.’3 Nu is het graf waarin

dit laatste blaadje gevonden is door de archeologen

gedateerd op laatste kwart 4de eeuw v.Chr., dus kan

het hier niet gaan om het graf van onze dichter

want die stierf een eeuw later. Het zou het graf van

zijn grootvader kunnen zijn, maar gezien de wijde

verspreiding van deze naam ook iemand die in

geen enkele relatie tot de dichter stond. Dit doet er

ook eigenlijk niet toe.

Zeker is wél dat de bewoners van Pella en

omstreken doden die ingewijd waren zo’n blaadje

in de mond legden om hen als ingewijde te legiti-

meren; in dat ene geval was er dus de adressering

toegevoegd: ‘voor Persephone’, want zij was de god-

heid bij wie de gestorvene terecht kwam. Dit geloof

met de bijbehorende begraafpraktijk is zeker niet

beperkt gebleven tot Pella en ommelanden, want

graven waarin aan een dode zo’n blaadje (door spe-

cialisten meestal lamella genoemd) is meegegeven

komen op allerlei plaatsen van de Griekssprekende

wereld voor. Het meest opvallende exemplaar is

gevonden bij Pelinna in Thessalië, in een graf van

een vrouw. Op dat blaadje staat te lezen: ‘Nu, op

deze dag, ben je gestorven, en nu ben je geboren,

driewerfzalige! Zeg aan Persephone dat Bakkhios

zelf jou bevrijd heeft.’ Het gaat dus om een mysterie-

dienst ter ere van Dionysos, een cultus die niet

alleen weldaden van de god viert in het heden van

dit leven, maar ook nadrukkelijk verwijst naar een

gelukzalig hiernamaals. Men geeft aan de dode een

paspoort mee dat zij/hij aan de koningin die daar

heerst, kan tonen.

Als we nu terugkeren naar het vierregelig epi-

gram over het meisje Niko begrijpen we er meer

van. Door te vertellen dat dit meisje vereerster was

van Dionysos en door de Euiades betreurd werd,

geeft Poseidippos te kennen dat zij opgegroeid én
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gestorven is in de traditie van deze op het hiernamaals gerichte Dionysoscultus, en

daarin ligt de suggestie opgesloten dat haar in het hiernamaals een goede ontvangst

ten deel is gevallen. Omdat het gedicht zo duidelijk betrokken is op een persoon uit

de stad van Poseidippos zelf en refereert aan de cultische praktijk in Pella, zou dit 

epigram wel eens ‘echt’ kunnen zijn.

Epigrammen op moeders

Uit de grafgedichten op moeders neem ik het volgende:

Bij vijf barensweeën heeft Eleutho haar boog opgeheven,

plaats nemend, o heilige vrouw, aan uw bed.

Maar na de zesde baring bent u gestorven, ook uw kindje

kwam om toen de zevende zon opging, terwijl het nog

zocht naar een borst vol melk. Voor moeder en kind

zijn vereende tranen gestort door wie hen begroeven.

Voor uw vijf kinderen, o vrouw uit Asia, zullen de goden

wel zorgen; dat ene koestert u zelf, op uw eigen knieën. (IX, 7–14)

Ook hier een enkele toelichting. Het is de functie van de geboortegodin, doorgaans

Eileithyia geheten, hier Eleutho (de naam klinkt in het Grieks als ‘zij die komt’) zich

naar een barende vrouw te haasten. Haar macht is, zoals zo vaak in het godsdienstig

besef van de Grieken, ambivalent: zij komt op de pijnkreten van de vrouw af om haar

te helpen, maar haar pijlen (Eileithyia wordt vaak met Artemis geïdentificeerd) kunnen

ook dodelijk zijn. Dat de godin bij de vorige vijf gelegenheden haar boog had opgeheven

betekent vermoedelijk dat zij toen telkens besloten had de barende vrouw bij te staan

en in leven te laten. Maar de zesde keer liet ze haar boog zakken en schoot raak ...  De

naam van de gestorvene vernemen we niet, wel dat ze uit Asia komt; bedoeld is

uiteraard Asia Minor, ongeveer het gebied van het huidige West-Turkije. In de tweede

regel spreekt de dichter haar aan met de vocatief dia gunai, hier vertaald met ‘heilige

vrouw’; ik vermoed dat hij, evenals bij het meisje Niko maar minder expliciet, sugge-

reert dat de vrouw in het hiernamaals een soort van zaligheid deelachtig geworden is.

Grafgedichten op bejaarden

In een aantal gevallen vermeldt de dichter de leeftijd van de gestorvenen: er is er een

bij van 60, twee van 80 en zelfs een van 100 jaar. Deze reeks bevat verscheidene

gedichten die zeer relevant zijn voor het thema van dit nummer.

Nikostrate is aangekomen in het land van de vromen, bij de heilige

riten der ingewijden en tot voor het zuiverend vuur van Triptolemos.

Rhadamanthys, vanouds haar vriend, en Aiakos

hebben haar teruggeleid tot in de poort en het huis van Hades,

haar, moeder van veel kinderen. Zó wordt van de pijnlijke ouderdom

de haven altijd zachter om binnen te lopen. (VII, 14–19)
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Hier niet slechts een suggestie van mysteriediensten: er is al meteen voluit sprake

van orgia mustoon, ‘riten van ingewijden’. Triptolemos hoort bij het ‘personeel’ van

Eleusis: Demeter, Kore/Persephone, Ploutos, Hekate. In Eleusis werden oeroude 

rituelen opgevoerd die betrekking hadden op de cyclus van leven naar dood naar

leven, zowel voor de gewassen als ook voor de mens. Wat het ‘zuiverend vuur’ betreft,

sommige lezers zullen zich herinneren dat in de Homerische Demeterhymne sprake

is van een vuur waarin Demeter een kind hield met de bedoeling het onsterfelijk te

maken. Heel sterk is dat Poseidippos hier aan de gestorvene toedicht dat zij met

Rhadamanthys, de mythische rechter in het hiernamaals, allang vertrouwd is en dat

deze grijze eminentie samen met zijn collega-rechter Aiakos haar in de Hades heeft

‘terug’ (in het Grieks het bijwoord aps) gebracht.4 Wat de laatste twee regels betreft

vraagt men zich af: is het binnenlopen in de haven van de dood voor deze vrouw nu

zachter geweest omdat ze kan terugzien op een talrijke kinderschaar of omdat zij

dankzij haar ervaring met de mysteries van dood en leven de dood met vertrouwen

zag naderen? Misschien beide, maar in de eerste vier versregels benadrukt de dichter

het laatste motief.

O Menestrate uit Adramyttium, jouw oude dag was gezegend!

Je hebt het achtste tiental van je jaren volledig gezien,

en  twee generaties kinderen hebben een gepast graf voor je opgericht.

Dit gebaar van dankbare piëteit kreeg je vanwege de goden.

Dierbare oude, laat in jouw glanzende oude dag edelmoedig delen

alwie jouw heilig graf voorbij zullen gaan. (IX 29-34)

Dit is werkelijk een zaligspreking, die evenals in het vorige epigram gemotiveerd

wordt door zowel een rijk kindertal als een goede relatie tot de goden (in de 5de regel:

‘vanwege de goden’). De dichter prijst haar zalig om de tachtig volledige levensjaren en

de deelname van haar kleinkinderen aan de laatste eer haar bewezen . Heel verrassend

is dat de dichter aanneemt dat de oude Menestrate zelfs anderen zou kunnen laten

delen in haar bevoorrechte lot.

Sta even stil bij dit grafteken en groet de eerbiedwaardige Aristippos

die een gezegende oude dag beleefde. Want hier ligt hij, na zijn dood.

Bekijk de steen, zonder tranen alstublieft, want voor hem

die onder de grond ligt is deze steen een lichte last,

aangezien zijn eigen kinderen, het dierbaarst bezit van een oud man,

hem begroeven, en hij ook de kinderen van zijn dochters gezien heeft. (X 1–6)

In grafinscripties – ook de pre-hellenistische – komt men vaak de wens tegen, dat de

aarde licht moge zijn voor de dode (Grieks: eiè soi kata gès koufè konis; later op Latijnse

graven: sit tibi terra levis). Poseidippos heeft op dit thema een wel heel stellige variatie

gemaakt: bij hem is het geen vrome wens maar een categorische uitspraak! De dood

is voor deze man geen ramp geweest, zijn grafsteen is niet ‘bezwaarlijk’, want zijn
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Afb. 5. Onderste deel van kolom IX (in vergroting), met de grafdichten op 

respectievelijk Menestrate en Mnesistratos.

�λâια γηρÀσκïυσα ΜενεστρÀτη [’ΑδραµυτηνÛ

�γδïÀτην �τÛων εrδες Âλην [δεκÀδα,

καd δàï σïd γενεαd παÝδων �πιτÜ [δεïν �ρθïυν

σηκÞν¯ �øεις �σÝας �κ µακÀρων øÀρι [τας¯

γρηf æÝλη, µετÀδïς λιπαρï� µεγα [λïæρïνÛïυσα

γÜρως τï�ς �ερeν σ�µα παρερ [øïµÛνïις.

τï�τ’ �παρασÀµενïς ΜνησÝστρατ[ïς �ρτι κÛλευθïν

τcν �πe πυρκαι�ς ε�ς ’ΑÝδεω κατÛâη¯

“µc κλαàσητÛ µε, τÛκνα, æιλην δ’ �πd πατρd κïνÝην

ψ [υøρ]�ι παππñιως øñσατ’ �π’ �σøατι�ς¯

�êηκïν]ταÛτης γaρ �π’ �Ûρïς ï� âαρàγηρως

�ρøïµ’ �π’ ε]�σεâÛων �λλ’ �τι κï�æïς �νÜρ.”
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leven was compleet en gezegend. – Het thema ‘zonder tranen’ staat nog meer expliciet

in het volgende epigram:

Zojuist is Mnesistratos de weg gegaan

van brandstapel naar Hades. Maar voor hij stierf heeft hij dit gebeden:

‘Kinderen, ween niet om mij! Het is me welkom als je nu bij mijn einde

aarde werpt op de koude as van je vader naar voorvaderlijk gebruik.

Want nog niet door ouderdom bezwaard, zestig jaar oud maar nog fit,

verlaat ik de lucht die jullie ademen en ga naar het land van de vromen.

(IX 35–40)

Alweer dus die stelligheid: ‘ik ga naar het land van de vromen’. We weten intussen

wat de dichter hiermee bedoelt, en op grond van welk voorafgaand gedrag hij deze

stellige ‘heilsverwachting’ koestert.

Als we tenslotte een korte terugblik werpen op de hier vertaalde en besproken graf-

gedichten van Poseidippos, mogen we concluderen dat de dichter uitgesproken 

positieve grafteksten geschreven heeft. Kijken we, ter vergelijking, bij zijn tijdgenoot

Kallimachos. Diens grafgedichten lijken wel laconiek, maar zijn dat niet: in de stem

van deze dichter valt een diepe droefheid, een nauwelijks weggewerkte brok in de keel

te beluisteren; geen spoor van het religieuze accent dat Poseidippos telkens aanbrengt

waarmee hij zo nadrukkelijk refereert aan de in mysteriediensten gewekte verwachting

van een soort geluk na de dood; geen spoor ook van bewondering voor een lang en

kinderrijk leven.

Dat we hier met de persoonlijke levensbeschouwing van Poseidippos te maken

hebben is zeker. Want dank zij een andere vondst van papyrologen kunnen we ook

beschikken over een gedicht van 25 regels waarin dezelfde Poseidippos van Pella (hij

noemt zichzelf in het gedicht met naam en stad!) een soort afscheid van de wereld

neemt.5 Na een aanroeping van de Muzen spreekt hij het volgende gebed uit (hier

samengevat): ‘O Apollo, u hebt in een orakel bevolen om op Paros een monument op

te richten om voor Archilochos blijvende roem te garanderen. Beveel nu dat ook voor

mij in Pella een standbeeld opgericht wordt, en wel een waar ik een boekrol open!’

De laatste vijf regels vertaal ik wel, omdat zij precies sporen met alles wat we tot nu

toe van Poseidippos hoorden:

Laat niemand een traan om mij storten. Moge ik op mijn oude dag

de weg der ingewijden gaan en aankomen bij Rhadamanthys,

dierbaar aan mijn stad en heel het volk,

nog stokloos recht op mijn benen, en in staat mijn woord te doen,

aan mijn kinderen nalatend mijn huis en vermogen.
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e sombere figuur van Charon staat in de antieke wereld voor de definitieve schei-

ding tussen leven en dood. Sommige stervelingen komen nog langs Kerberos bij

het betreden van de onderwereld – men denke aan Herakles en Orpheus –, maar

toegang tot het dodenrijk is slechts mogelijk na het oversteken van de Acheron en zwem-

men is daarbij geen optie. Om op het bootje van Charon mee te mogen, moet de aan-

gekomene al zijn bezittingen achterlaten en eigenlijk ook zijn materie afleggen om schim

te worden, en voor een levende is dat laatste onmogelijk. De veerbaas is onverbiddelijk,

met hem valt niet te marchanderen over dood of leven. Loukianos spot in zijn Doden-

gesprekken uit de 2de eeuw n.Chr. met de overledenen die van alles nodig menen te

hebben, wanneer zij het bootje in moeten om het leven na de dood definitief te betreden.

Volgens de meeste mythografen heeft Charon geen verleden, geen ouders, geen

relatie, geen kinderen, ja geen toekomst. Soms wordt gezegd dat zijn ouders Erebos

(god van de Duisternis) en Nyx (godin van de Nacht) zijn, maar ook dan wordt er niet

gezinspeeld op een warme jeugd, wat bij dit sombere paar nauwelijks te verwachten

is. Altijd is hij oud (in feite leeftijdloos) geweest, getooid met lang grijs haar en dito

baard, even onverzorgd als zijn vale kleding, die een stevige wasbeurt zou kunnen

gebruiken. Zijn bootje is wrakkig en kan niet veel schimmen tegelijk bevatten. Dat

detail is vermakelijk, omdat Charon de schimmen juist gebiedt alles af te leggen en ze

dus geen gewicht of volume meer zouden bezitten. Hij accepteert, ja eist wel veergeld

in de omvang van een obool. Iemand die niet ordentelijk begraven is met een muntje

onder de tong, komt dan ook in de problemen: hij moet honderd jaar anderen voor

laten gaan alvorens zelf naar de overkant te mogen. Zo’n wachttijd wordt als minstens

zo onaangenaam ervaren als de definitieve entree in het dodenrijk.

Sappige verhalen zijn er over Charon niet te vertellen. Hij zou door Hades zijn

gestraft, nadat hij Herakles de Acheron had overgezet. In de kunst is dit motief in

ieder geval niet terug te vinden. Met betrekking tot Orpheus’ bezoek aan Hades en

Persephone wordt niet gerept over verzuim van de zijde van Charon. Om maar niet te

spreken van andere (ongenode) gasten als Theseus en Psyche.

Charons functie wordt omschreven als ψυøïπïµπÞς of νεκρïπïµπÞς, zielen- of

dodengeleider (bijvoorbeeld in het onderstaande citaat); het zijn termen die gewoonlijk

voor Hermes worden gebruikt in diens functie van begeleider van de overledene weg

uit de wereld van de levenden.

Charons bootje heeft soms een zeil (Aischylos, Zeven tegen Thebe r. 854–860,

maar hier ontbreekt Charon; Vergilius, Aeneis VI, r. 302), meestal wordt het met twee

riemen door de schimmen zelf voortbewogen en houdt Charon het roer vast. Om

Alkestis in de gelijknamige tragedie van Euripides uit 438 te citeren, sprekend op het

ogenblik dat deze jonge vrouw moet sterven (r. 252–257):
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‘Ik zie, ik zie een boot met twee riemen [op een meer]

En de veerman der doden,

Charon, met een hand aan het roer,

Roept me al: wat treuzel je?

Schiet op! Je laat me wachten.’

Topografisch doet zich hier een probleem voor: in deze tekst varen ze over een meer,

dat, om de verwarring groter te maken, verderop in de tekst Acherousia blijkt te heten

(Alkestis r. 443: het koor bezingt de ongelukkige vrouw na haar dood). Meestal is het de

Acheron, een van de vier rivieren van de onderwereld, die de doden over moeten varen

Er werd in de oudheid al over deze kwestie gediscussieerd en sommigen meenden dat

meer en rivier met elkaar in verbinding stonden, zodat de verwarring verklaarbaar was.

In een van de meest plastische voorstellingen van een overtocht, namelijk die

van Dionysos in de Kikkers van Aristophanes uit 405 v.Chr. (r. 136–-208), maken de

naamgevende beesten een oorverdovend lawaai met hun onophoudelijk ‘brekekekex

koax koax’ en gaat de jonge god van pure ellende maar meekwaken. De dieren zitten

nu in een niet benoemd meer. Overigens wil Charon in dit stuk liefst twee obolen

veergeld (r. 140, betaling in r. 270) en weigert hij de slaaf Xanthias mee te nemen

(r. 190–191), die dan door om het meer heen te lopen toch op zijn bestemming aan-

komt. Wel wat anders dan honderd jaar zwerven op de oevers van de Acheron! De

twee obolen zijn een toespeling op de verhoging van het daggeld voor het verrichten

van de burgerlijke plichten tot dat bedrag door Kleophon in 410.

In een aantal teksten van de 4de eeuw en later staat Charon voor de dood tout

court. Dat betekent dat de figuur dus ook na de 5de eeuw enige malen is vereeuwigd.

In het zevende boek epigrammen van de Anthologia Palatina, gewijd aan de dood, staan

vijf gedichten waarin hij voorkomt (63, 66, 67, 68 en 365). In de vier eerste komt de

cynicus Diogenes, de armste onder de filosofen bij Charon. Ik vertaal nummer 63:

‘Neem me op, veerman van de doden, mij, de hond Diogenes,

nu ik de uiterlijkheden van het hele leven heb afgelegd.’

Geld in het graf?

Gedurende de gehele oudheid was het gebruikelijk aan de overledenen geschenken

mee te geven. Vaak gaat het om praktische artikelen die ook na de dood dienst kunnen

doen, al heeft zich nooit een Egyptische traditie van het letterlijk meegeven van wat er

nodig is, ontwikkeld. Munten, metalen vaatwerk en stukken metaal als voorlopers

daarvan, vormen eveneens een veel voorkomend bestanddeel. Het gebruik om een

munt onder iemands tong te leggen, zoals uit het bovenstaande naar voren komt, is

niet archeologisch bewezen. Munten worden verspreid in het graf, in een beurs of potje
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Afb. 1. Charon en een dode vrouw aan de oevers van de Acheron. Witgrondige lekythos,

laatste kwart 5de eeuw v.Chr., Nationaal Museum, Athene.



en dan in grotere aantallen bijgezet. Het hoeft

daarbij ook niet om een obool (of een equivalent

daarvan) te gaan. Dit heeft bij sommigen tot de

conclusie geleid dat het gebruik niet bestaan

heeft. De moderne discussie – zoals gevoerd in

een congres waarvan in het tijdschrift La parola

del Passato van 1995 verslag wordt gedaan –

komt tot een genuanceerde opvatting, maar de

daar gepresenteerde voorbeelden stemmen

niet overeen met de beschrijvingen. Twijfel

blijft dus bestaan.

Witte vazen met kleur

Wie zoekt naar afbeeldingen van Charon, komt

logischerwijze het eerst terecht bij kunst die

betrekking heeft op de dood: grafstenen, graf-

vazen, schilderingen in grafmonumenten. Het

valt op dat er in de kunst en kunstnijverheid

buiten Athene vrijwel geen voorstellingen met

Charon te vinden zijn. Ook de tijdspanne is

beperkt: de 5de eeuw v.Chr. Van één voorstel-

ling is bekend dat ze niet tot de funeraire kunst

behoort: een wandschildering van de hand van

Polygnotos, tussen 470 en 460 aangebracht in

de zogeheten Lesche van de Knidiërs te Delphi,

een hal opgericht ter ere van Apollo. Hier had

deze topkunstenaar allerlei taferelen uit de

onderwereld uitgebeeld, inclusief Charon in

zijn bootje. Ons rest alleen de beschrijving

door Pausanias uit het midden van de 2de

eeuw n.Chr. (Periegesis tès Hellados 10. 28, 1–2):

‘Op het andere gedeelte van de schildering,

links, staat Odysseus, afgedaald naar de zoge-

heten Hades om de ziel van Teiresias over zijn

behouden terugkeer naar huis te raadplegen.

De schildering bevat de volgende elementen: het

water lijkt een rivier voor te stellen, en wel duide-

lijk de Acheron, met rietstengels die daarin zijn

Portitor ille Charon

Afb. 2. Attisch witgrondige lekythos, 

ca. 450 v.Chr., Staatliche Museen, Berlijn.



opgeschoten, en de vormen van de vissen zijn zo onduidelijk dat ze meer op vlekken

dan op vissen lijken. En er is een boot op de rivier met de stuurman aan de riemen. Ik

denk dat Polygnotos hier het gedicht Minyas heeft gevolgd. Er staat namelijk met

betrekking tot Theseus en Peirithoos in de Minyas:

“Hier nu het schip, bestegen door de doden, dat de oude

veerman Charon heeft gestuurd; ze vonden het niet in de haven.”

Op basis daarvan heeft dus ook Polygnotos Charon als een al oude man geschilderd.

De opvarenden van het schip zijn niet volledig herkenbaar. [enz.]’

Dit verder onbekende epos Minyas is tussen de 8ste en 6de eeuw geschreven en levert

het oudste getuigenis met betrekking tot Charon.

Terug naar de Attische funeraire kunst. Geen van de stenen en marmeren reliëfs

van de Kerameikos en andere begraafplaatsen in Athene uit de 6de en de late 5de en

4de eeuw bevat mythologische figuren, laat staan Charon. Op deze reliëfs staat de

zelfbewuste burger centraal, die zich trots, zij het vaak in gepaste treurende houding,

laat afbeelden. Alleen in de tijd dat zulke pronkmonumenten uit de gratie zijn, in de

5de eeuw, krijgt Charon een plaats. Vanwege het dan vigerende verbod op opvallende

graven – zie de bijdrage van C.W. Neeft in dit themanummer – nemen de Atheners

hun toevlucht tot meer bescheiden vormen van grafkunst om hun doden te eren. Een

specifieke vaasvorm met een eigen soort beschildering wordt gereserveerd voor het

graf: de lekythos, die, in plaats van de gebruikelijke rood-figurige afbeeldingen, met

natuurlijke pigmenten geschilderde figuren op witte ondergrond bevat. De fragiele

schilderingen op deze ‘witgrondige’ lekythen zijn vaak afgesleten, maar soms goed

genoeg bewaard gebleven om een idee te geven van wat schilders uit die tijd in poly-

chrome techniek konden. We kunnen zelfs even aan Polygnotos denken. Het icono-

grafische repertoire is beperkt. Nauwelijks mythologie, bijna steeds een grafstèle

(alsof de opdrachtgever zo’n verboden monument in het klein wil nabootsen!) met

erende nabestaanden die mini-lekythjes op het basement plaatsen. Een tweede populair

motief zijn de zielengeleider Hermes en Charon; zij komen in deze beeldtaal veelvuldig

voor. Nu eens samen, dan weer Hermes met een overledene aan de hand, soms ook

beiden of Charon alleen met een vliegende ziel, voorgesteld als een zwart vliegend

mannetje; zie illustratie 1–2. In de late 5de eeuw worden de twee thema’s zelfs gecom-

bineerd: aan de ene kant Charon-de onderwereld en aan de andere de grafstèle-de

bovenwereld. Er is dan sprake van een synopsis van de twee werelden van de mensheid,

zoals Christine Sourvinou-Inwood het mooi verwoordt naar aanleiding van literaire

evocaties (mijn vertaling): ‘De Charonepisodes schilderen op beeldende wijze en in

dramatische bewoordingen het concept van iemands eigen dood, van een mens die

zichzelf als dode ziet, zoals Alkestis met hetzelfde beeld in Euripides’ Alkestis [zie boven].’

In totaal zijn ongeveer tachtig lekythen met een voorstelling van Charon bekend.

Wie naar het graf komt, ziet de dood van buitenaf, vanuit zijn eigen wereld, Charon

vormt de trait d’union met wat de dode ziet en ervaart. Op de lekythen staat Charon

in zijn boot, met een pilos op het hoofd (een puntig mutsje dat door reizigers als
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Odysseus en de Dioskouroi wordt gedragen) en een opgeschorte chiton of een exomis

om het lijf. Die kleding is gebruikelijk voor werklui en schepelingen. De man draagt

een baard, maar wordt niet als extra oud, laat staan lelijk of onverzorgd voorgesteld.

Met één hand houdt hij zijn roer vast. Van het schip is meestal niet veel bijzonders te

zien en er zitten nooit zielen in. De vaasuitbeelding suggereert dat het bootje klaarligt

voor degene voor wie de vaas op het graf is gezet. Het scheepje heeft dus een

bemiddelende functie tussen de gevende nabestaande en de overledene.

Een Etruskische naamgenoot

In de Etruskische grafkunst wemelt het van doodsdemonen. Naast Culsu, Tuchulca

en de meestal als koppel opererende Vanthen is er Charu of Charun. De laatste is

geen schipper meer en hij deelt alleen zijn naam met de Griekse veerman. Op talloze

grafschilderingen en -reliëfs, sarcofagen en askisten uit de 4de, 3de en 2de eeuw v.Chr.

is hij te zien (afb. 3): afzichtelijk lelijk, met haakneus en dierenoren; soms heeft hij

ook uitstekende hoektanden. Hij beschikt over machtige 

vleugels op zijn schouders en zwaait vervaarlijk met een grote hamer waarmee hij de

levenden van de doden scheidt. Een enkele keer is hij getooid met slangen in het haar

als ware hij een tweede Medousa. Deze bloeddorstig ogende figuur past in de geweld-

dadige funeraire beeldtaal van de Etrusken.

Zulke angstaanjagende figuren treden vaak op bij wrede scènes van doodslag en

strijd. In de Tomba François uit de 4de eeuw v.Chr., waarvan de schilderingen in de

19de eeuw uit Tarquinia naar de Villa Albani in Rome zijn overgebracht, worden

Trojaanse krijgsgevangenen door de Grieken afgemaakt. Ernaast staat Charun met

zijn hamer. Bij vluchtige beschouwing zou men kunnen denken dat hij aan de slacht-

partij deelneemt en dus zelf wreed is, maar dit klopt niet: hij is passief en duidt eigenlijk

slechts de overgang van leven naar dood aan. Noch op deze noch op andere uitbeel-

dingen verkoopt Charun de doodsklap met zijn hamer. De mensen zelf veroorzaken

de dood van anderen of henzelf. De gruwelijkheid van Charun en zijn bentgenoten is

dus geen uitdrukking van eigen wreedheid, maar veeleer van de naderende weinig

aanlokkelijke onderwereld. Het afzichtelijke uiterlijk heeft de functie de toeschouwer

de gruwelijkheid van de dood te doen beseffen. Charun en zijn collega’s zijn dus het-

zelfde soort psychopompoi als de Griekse Charon, zij het niet met een scheepje.

De onderwereldmythologie moet door de Etrusken en hun Romeinse buren al in

de 2de eeuw v.Chr. op schrift zijn vastgelegd, getuige het feit dat er naar zulke teksten

wordt verwezen in latere tijd. Helaas is het giswerk wat er precies in die beschrijvingen

heeft gestaan; geen syllabe is er van bewaard gebleven. In de Romeinse kunst blijkt

nergens dat de makers werden geobsedeerd door de afzichtelijkheid van de dood. Wel

komt in de aan de Etrusken ontleende gladiatorenspelen een figuur Charun voor: het

is een van de slaven die voor het wegslepen van de lijken van de omgekomen vechters

verantwoordelijk is, zoals wordt verteld door Tertullianus (Ad nationes I, 10 en

Apologia 15). Hij draagt een Charun-masker en houdt een hamer als attribuut vast. Of

hij in voorkomende gevallen een genadeklap moest uitdelen, is niet duidelijk.
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Romeinen

Op zoek naar een Romeinse evocatie van de onderwereld komt men in de eerste plaats

uit bij Vergilius. In het zesde boek van de Aeneis daalt Aeneas, met hulp van de

Sibylle van Cumae, af in de onderwereld om aan zijn vader raad te vragen over zijn

toekomst. Een van de eersten met wie hij geconfronteerd wordt, is Charon. Vergilius

schildert hem als horrendus af, dus als huiveringwekkend. Anders dan Griekse voorlopers

legt hij nadruk op het stuitende voorkomen van de portitor en daarmee zou hij wel

eens in de traditie van de Etruskische beeldtaal (en misschien ook voor hem nog toe-

gankelijke teksten) kunnen staan:

Een griezelige veerman houdt daar toezicht op rivier

en oevers, vuil en lelijk: Charon. Rond zijn grijze kaken

een wilde, ruige baardgroei, uit zijn starre blik vlamt vuur,

een groezelige jas hangt met een knoop over zijn schouders.

(Aeneis 6, 298–301, vert. M. d’Hane Scheltema, 2000)

Afb. 3. De Etruskische Charu(n) in de Tomba dell’Orco I, midden 4de eeuw v.Chr., Tarquinia.
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Vervolgens legt de Sibylle aan Aeneas uit wie meemag. Wie niet ordentelijk is begraven,

zwerft nog honderd jaar langs het water alvorens te worden overgezet (Aeneis VI,

r. 326–330).

In de Romeinse iconografie is weinig van deze gruwelwereld terug te vinden.

De onderwereld vormt zelfs in de grafkunst zelden een thema van belang, behalve op

een reusachtige sarcofaag van kalksteen in Velletri uit de vroege 2de eeuw n.Chr.

Daar zijn uiteenlopende motieven van de Hades tot hoofdonderwerp gemaakt. Buiten

de beeldtaal van de dood is Charon vrijwel compleet afwezig.

De enige uitzondering zou een gevleugelde mannenfiguur met een hamer zijn

die op een reliëfpijler in Nijmegen is afgebeeld. Dit monument uit de tijd van keizer

Tiberius bevat een reeks goden en sommigen interpreteren deze figuur als Vulcanus.

Het recente voorstel van T.S.A.M. Panhuijsen om er de god van de onderwereld in te

zien nodigt uit tot nadere studie.

Charon treedt een enkele keer op in voorstellingen van mythologische verhalen

op sarcofagen, bijvoorbeeld Alkestis en Protesileia die in het wankele bootje stappen.

De variatie is ondanks het geringe aantal voorstellingen groter dan in Athene. Charon

ziet er hier – en op andere sarcofaagreliëfs – uit als een oude handwerksman, niet

anders dan zijn Griekse voorlopers en wellicht voorbeelden. De Romeinen beelden op

hun sarcofaagreliëfs vanaf de vroege 2de eeuw n.Chr. de onderwereld zelden af en

leggen de nadruk op mythologische verhalen omtrent de mors immatura, de ontijdige

dood, of de eeuwigheid (Dionysos, Eros) en het leven waarvan de dode is verwijderd.

De duiding van de mythologische thematiek op zulke grafkisten is moeilijk, omdat er

weinig bekend is van de opvattingen uit die tijd over zulke scènes in verband met het

hiernamaals.

Hernieuwde belangstelling in de Middeleeuwen

In de Byzantijnse en Grieks-orthodoxe wereld is Charon, nu Charos geheten en soms

met een vrouwelijke pendant Charontissa of Charissa, synoniem voor de dood.

Wellicht is het aan de overlevering van de Alkestis van Euripides te danken dat de

veerman is blijven ‘leven’ in de post-klassieke wereld van het Oostromeinse Rijk. De

figuur is een wrede kracht geworden, ver van de oude, toch ietwat sullige veerman; hij

rukt nu de mensen abrupt uit het leven weg en is een concrete vijand van de mens

geworden.

De middeleeuwse mens – zie het artikel van J.N. Bremmer – heeft een enorme pre-

occupatie met de dood. Waar komt men terecht na het leven? Is er redding?

Gruwelbeschrijvingen uit de oudheid, ongeacht of ze heidens zijn, geven weinig hoop

op een goede afloop. Vergilius’ schets wordt veelvuldig gebruikt voor nieuwe verbeel-

dingen in christelijke zin. De beroemdste en indrukwekkendste is Dante’s Inferno, het

eerste deel van zijn Divina Commedia, geschreven rond 1300. Dante en zijn leidsman

Vergilius stuiten in de derde Canto (r. 82–99) op de geduchte veerman, die hun 

adviseert afstand te houden (vertaling I. Cialona en P. Verstegen, 2000):



Maar zie, er kwam een bootje op ons af

En daarin stond een witgelokte oude,

Die riep: ‘Slecht volk, verwacht de harde straf,

Waardoor aan u de hemel wordt onthouden:

Wee u! Ik breng u naar de overzij,

Naar eeuwig duister, hitte, felle koude.

U die nog leeft, kom hier niet naderbij,

U moet de massa van de doden mijden.’

En toen hij zag dat ik bleef staan, zei hij:

‘Een ander pad, andere havens leiden

U naar dat strand; keer op uw schreden weer.

Een lichter schip draagt u naar gene zijde.’

‘Het Laatste Oordeel’ in de S. Maria Novella te Florence door Orcagna bevat monsters in

het benedenregister, onder meer een ‘Cerbero’: niet de gebruikelijke driekoppige hond,

maar een mengeling van hond en Charu. Ook in de hel van ‘Het Laatste Oordeel’ in de

Dom van Orvieto door Luca Signorelli (1499) en op het fresco met dat thema in de

Sixtijnse Kapel van Michelangelo (1535–1541) is Charon aanwezig, nu in navolging van

Dante (afb. 5), wat ook geldt voor Dante-illustraties als die van Sandro Botticelli (ca. 1490).

Literaire evocaties in latere tijd

Wanneer het om gruwelijke momenten in bloederige drama’s gaat, staan de Engelse

tragici hun mannetje. Edmund Spenser laat Charon optreden in The Faerie Queen uit

1519 en we zien hem ook bij Ben Jonson (1612), Thomas Heywood (1637) en Robert

Herrick (ca. 1650).

Loukianos’ Dodengesprekken genieten een omvangrijk ‘Nachleben’ in de vorm

van vergelijkbare dialogen in de 16de, 17de en 18de eeuw. Erasmus’ vertaling van dit

werk heeft veel bijgedragen aan de verspreiding van het genre. Om te beginnen schreef

hij er zelf een, getiteld Charon (1523, opgenomen in de Colloquia in 1529). Van de vele

latere noem ik slechts die van de Italiaan Giacomo Leopardi (vroege 19de eeuw) en drie

Franse voorbeelden: Dialogues des Héros van Boileau uit 1664, de Dialogues des Morts

van Fontenelle uit 1683 en de zeer vaak herdrukte Dialogues des Morts van Fénelon uit

1712. Soms treedt Charon of Hermes-Mercurius op; meestal voeren beroemde figuren

in de onderwereld gesprekken waarin hun contrasterende karakters, daden en ideeën

naar voren komen. De lezer kan zelf beoordelen wiens voorbeeld het verkieslijkst is.
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Afb. 4. Charon in zijn boot. Houtgravure van Gustave Doré (1860) als illustratie bij

de Inferno van Dante.



Naast mythologische en historische figuren uit de oudheid zijn er tijdgenoten van de

auteurs en andere persoonlijkheden uit de geschiedenis aan het woord. In Fénelons

Dialogues bijvoorbeeld komt Charon alleen in nr. I en XXI aan het woord. Uit nr. XXI

één voorbeeld. Hermes (Mercure) brengt de jonge en mooie Alkibiades (Alcibiade)

naar de onderwereld. Die heeft nog steeds praatjes en adviseert Charon zijn veergeld te

verhogen. Hermes verwijst naar zijn goddeloosheid en dan komt de volgende reactie.

Charon: Deze vijand van de goden wil ik helemaal niet in mijn boot hebben, deze

pest van het menselijk geslacht.

Alcibiade: Je moet me wel opnemen; waar wil je dan dat ik heen ga?

Charon: Ga terug naar het licht om de levenden te kwellen en om nog meer lawaai op

aarde te maken. Hier is het een verblijf van stilte en rust.

Alcibiade: Hé, genade! Laat me niet helemaal langs de oevers van de Styx dwalen

zoals de doden die geen begrafenis hebben gekregen: mijn naam onder de mensen is

te groot geweest om een dergelijke belediging te accepteren; ik kan Charon dwingen

om me in zijn boot over te zetten. Als ik slecht geleefd heb, zullen de goden van de

onderwereld me straffen, maar deze oude fantast ben ik niets ander schuldig dan...

Charon: Omdat jij het zo hoog opneemt, wil ik weten hoe je begraven bent, want over

jouw dood wordt heel verwarrend gesproken. Sommigen zeggen dat je in de borst

gestoken bent door een ‘courtisane’. Een mooie dood voor een man die de grote

Afb. 5. Charon, door Michelangelo als duivel afgebeeld op het fresco van het Laatste

Oordeel in de Sixtijnse Kapel (1535–1541), Vaticaanse Musea, Rome.



meneer uithangt! Anderen zeggen dat ze je verbrand hebben. Zolang de zaak niet is

opgehelderd, heb ik lak aan jouw trots; nee, jij komt er hier niet in.

[...]

Mercure: Charon, ik bezweer je, zet hem zo vlug je kunt over, want wij zouden aan hem

niks verdienen. Let alleen op dat hij de drie rechters niet verrast en evenmin Pluto

zelf: waarschuw ze namens mij dat het een schurk is die alle doden in opstand kan

brengen en het vredigste van alle rijken op zijn kop kan zetten. De straf die hij verdient

is nooit meer een vrouw te zien en voor eeuwig te zwijgen. Hij heeft van zijn schoon-

heid en zijn welsprekendheid te veel misbruik gemaakt en hij heeft zijn grote talenten

aangewend om kwaad te doen.

Charon: Ik zal ze daar goed voor hem waarschuwen en ik denk dat hij tussen de

schimmen een heel slechte tijd zal hebben, als hij niet meer als intrigant kan optreden.

In de dichtkunst is Charon met name in de 19de en 20ste eeuw te vinden.1 In de

Nederlandse poëzie treedt Charon een enkele keer op, soms expliciet genoemd, soms

alleen als veerman. Tussen de talloze schepen in Slauerhoffs dichtwerk ontbreekt

Charons boot niet. In ‘Aan Lethe-oever’ (in Serenade uit 1930 = Verzamelde gedichten

1961, 250–251) evoceert hij Dante (zie boven). De ‘ze’ staan op de oevers van de rivier

van de vergetelheid – in een ander gedicht overigens de naam van een schip:

Toen zagen ze een gedaante die verrees

Uit oevermist en zwarte zeilen heesch;

Een plompe boot voer af en lag eerst scheef

En diep in ‘t drab, maar raakte toch op dreef,

Met trage vaart boegseerend naar het veer

Waaraan zij zaten. Lichter dan een veer

Voelden ze ineens hun aardsch omhulsel worden

En wisten zich daaraan in andre orde

Van leven minder.

In Protesilaos en Laodamia. Een idylle van Martinus Nijhoff uit 1940 (= Verzamelde

gedichten 1978, 241–251) probeert Hermes Laodamia van haar vaste voornemen af te

brengen haar gesneuvelde man naar de Hades te volgen. Hij verwijst onder meer naar

Charon die niet op een extra varensgast heeft gerekend, maar geeft haar vervolgens

praktische informatie:

als Charon niet mocht zijn bij ’t veer,

er hangt bij de aanlegplaats een bel:

Charon ziet slecht maar hoort zeer wel.

Gerrit Komrij laat in ‘Het stervensuur van een veertigjarige’ een persoon van die leef-

tijd tot zijn vrienden spreken (in Alle vlees is als gras of het knekelhuis op de dodenakker

uit 1969 = Alle gedichten tot gisteren 1994, 77). Zijn lot is bezegeld en aldus:

Je besproeit

Mijn steen met tranen als ik, een doofstomme,

Door Charon naar de schimmen word geroeid...
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Tenslotte de classica Ida Gerhardt: twee gedichten hebben de Onderwereldse veerman

tot onderwerp. In ‘Alcyonisch’ begint het onschuldig met ‘Veerman, mag ik overvaren?’

(in Vijf vuurstenen uit 1974, Verzamelde gedichten 1980, 559). Charon wordt niet expliciet

genoemd. Wel gebeurt dat in ‘Departement’ (in Buiten schot uit 1947 = Verzamelde

gedichten 1980, 123), een sonnet dat ik hier volledig laat volgen.

Departement

Vergeet uw kaartje niet. Houd het vàst in uw hand.

Dat is voor Charon: hij geleidt u naar de doden.

Geen mens komt zonder kaartje naar de overkant.

Vrees Charon niet. Spreek hem gewoon maar aan met ‘bode’.

Ontschoei uw handen, wanneer gij zijt aangeland

in ’t fluisterhuis, waar – in het zwart - stoeten genoden

u vóór zijn. Uren kucht de hangklok aan de wand

eer er weer één tot Hades’ kameren wordt ontboden.

Het is uw beurt. Gà maar: het is al lang beslecht.

Stel u vooral niets voor van weegschaal of gevecht.

Vergeet vooral de zaak, waar gij uw hart aan gaf.

Dan komt ge wel weer buiten in de zon terecht.

En maal nooìt over ‘t opschrift op dit stenen graf:

‘Wat heden stond in bloei viel gisteren reeds af.’

1933–1939

1943–1947

En dan de laatste klap: er wordt vaak over het naderende eind van paus Johannes

Paulus II gesproken. Gaat hij heen, dan wordt volgens de traditie met een zilveren

hamertje drie keer tegen zijn slaap geklopt. Fungeert de kardinaal van dienst dan als

de Etruskische Charun.... Of komt hij, om het met een Nederlandse uitdrukking te

zeggen, als de man met de hamer?
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Afb. 1. De  rechters: v.l.n.r. Rhadamanthys, Triptolemus en Aiacus, Apulische krater, eind

4de eeuw v.Chr., Staatliche Antikensammlungen, München.

Het oordeel van Minos: boetes en beloningen na de dood



‘Why should I care about posterity: what has posterity ever done for me?’ Met deze

gedachte van de Amerikaanse komische held Groucho Marx zou een oude Griek een

betrekkelijk zorgeloos leven hebben kunnen leiden. De Grieken konden het namelijk

aan hun nageslacht overlaten om gestraft te worden voor misdaden waarvoor zij zelf

tijdens hun leven niet waren beboet. Normaal volgde een straf kort op het misdrijf,

zeker als het een ernstig vergrijp jegens de goden betrof, maar soms draaiden de

molens van het recht wat langzamer. Zoals de Griekse dichter en staatsman Solon

zegt: ‘Zeus is niet snel boos, zoals een sterfelijk mens,... maar de een krijgt vandaag

zijn straf, de ander morgen, en zij die zelf ontsnappen aan het goddelijke lot, worden

uiteindelijk toch achterhaald: de kinderen van hen moeten boeten of hun nageslacht

later’ (fr. 13. 25–32 West).
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Het oordeel van Minos: 

boetes en beloningen na de dood

Afb. 2. De overledene (midden, met lans) tussen twee rechters van de onderwereld.

Links Minos (zittend), rechts Rhadamanthys (staand). Façade van een graftombe in

de Bella-tumulus te Vergina, Griekenland. Eind 4de, begin 3de eeuw v.Chr.



Niet iedereen in de oudheid was blij met deze gang van zaken of beschouwde

het principe dat kinderen moesten boeten voor het onrecht van hun ouders als recht-

vaardig. Theognis, een tijdgenoot van Solon, beklaagde zich reeds bij Zeus over het

feit dat ‘de dader ontsnapt en een ander voor zijn misdaad moet opdraaien’ (Theognis

741–742).1 Hij pleitte ervoor dat iedereen zelf voor zijn eigen daden verantwoordelijk

werd gesteld. Langzaam maar zeker veranderden dan ook de antieke opvattingen over

het lot dat mensen wacht na de dood. In dit artikel wil ik deze ontwikkeling laten zien

aan de hand van drie canonieke teksten: Homerus’ Odyssee, Plato’s Republiek en de

Aeneis van Vergilius. Daarbij zal de nadruk liggen op de straffen en beloningen die

men kon verwachten na de dood en op de personages die hierover moesten beslissen.

Wat Odysseus zag in de onderwereld.

De Odyssee van Homerus bevat een van de oudste beschrijvingen van de onderwereld.

In boek 11 van dit epos daalt Odysseus af naar de Hades om de ziener Tiresias te raad-

plegen over de beste manier waarop hij naar huis kan terugkeren. Nieuwsgierig als

hij is, blijft Odysseus echter ook na de verschijning van Tiresias nog even achter in de

Hades. Hij praat met de schimmen van zijn gestorven kameraden en verkent de rest

van de onderwereld. 
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Op zijn tocht ziet Odysseus

onder meer Minos, ‘de stralende

zoon van Zeus, terwijl hij met een

gouden scepter in de hand recht

spreekt over de doden. De schim-

men zaten en stonden rondom

hem en vroegen hem een oordeel

uit te spreken in het huis van Hades

met de wijde poorten’ (Od. 11. 568–71).

Vanuit de christelijke voorstelling van een

rechter die oordeelt over de levenden en de

doden ontstaat gemakkelijk de gedachte dat Minos

hier de schimmen oordeelt naar het leven dat zij op

aarde hebben geleid, maar vermoedelijk is dit een misvatting.

Het is waarschijnlijker dat Homerus Minos voorstelt als een rechter-koning die de

geschillen bijlegt tussen de doden in de onderwereld. Het feit dat de schimmen Minos

zelf vragen om een oordeel wijst hier al op. Het was in de Homerische bovenwereld

zeer gebruikelijk dat mensen een koning vroegen om ruzies bij te leggen; de doden in

de onderwereld gedroegen zich kennelijk niet anders.

Ook Minos gedraagt zich bij het spreken van dit recht net zoals hij deed tijdens

zijn leven. De legendarische koning van Kreta genoot in de oudheid de reputatie van

een wijs en rechtvaardig vorst, ondanks de minder glorieuze rol die hij in de legende

van Theseus en de Minotaurus kreeg toebedeeld. Van hem werd verteld dat hij de eer-

ste koning onder de mensen was die wetten had uitgevaardigd, die hij direct van Zeus

zou hebben gekregen. Bij het opstellen van de wetten van Kreta zou Minos verder zijn

bijgestaan door zijn broer Rhadamanthys, die elders in de Odyssee wordt genoemd als

de rechter-koning die heerst over de Elysische velden (zie onder). Latere bronnen voe-

gen aan beide broers nog een derde rechter van de onderwereld toe: Aeacus, de oude

koning van het eiland Aegina en de grootvader van zowel Achilles als Ajax, de zoon

van Telamon. Net als Minos en Rhadamanthys was Aeacus een zoon van Zeus, die

tijdens zijn leven reeds een uitmuntend rechter bleek te zijn en zelfs ooit een geschil

tussen de goden zou hebben bijgelegd. Overigens waren de Grieken niet de enigen

die geloofden dat beroemde koningen later als rechters in de onderwereld werden

aangesteld: hetzelfde vertelde men in het Nabije Oosten over de Mesopotamische held

Gilgamesj.2 In al deze gevallen gaat het echter om koningen die in de onderwereld de
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Afb. 4. Minos op een munt van Knossos,

ca. 350 v.Chr., Staatliches

Münzkabinett, Berlijn.

Afb. 3. Een ziel verschijnt voor de rechters in de onderwereld. Tekening van John

Flaxman uiit 1783. Fitzwilliam Museum, Cambridge.



geschillen van de doden bijleggen,

niet om rechters die een oordeel

moeten vellen over het leven van

mensen vóór de dood.

Toch zijn er in de onder-

wereld van Homerus wel figuren

die moeten boeten voor overtredin-

gen die zij tijdens hun leven heb-

ben begaan. Het betreft hier echter

uitzonderlijke zondaars, die een

eeuwige straf krijgen die begint tij-

dens hun leven en doorloopt tot in

de dood. Nadat Odysseus koning

Minos heeft gadegeslagen en een

glimp van de beroemde jager Orion

heeft opgevangen, ziet hij drie figu-

ren die verschrikkelijk moeten lij-

den: Tityus, Tantalus en Sisyphus. 

Het vergrijp van Tityus, een

reus uit het geslacht der Giganten,

wordt door Homerus zelf vermeld:

hij zou Leto, de moeder van

Artemis en Apollo, hebben aange-

rand. Leto wordt door Homerus de

‘eerbiedwaardige echtgenote van

Zeus’ (Od. 11. 580) genoemd om

duidelijk te maken dat Tityus’ ver-

grijp niet alleen de godin betrof

maar tegelijkertijd een misdrijf

jegens de oppergod was. Net als bij

Prometheus, een andere opstande-

ling tegen Zeus, pikken roofvogels

aan zijn lever, die telkens weer

aangroeit. In het geval van Tityus

is deze straf des te toepasselijker,

omdat de Grieken de lever

beschouwden als zetel van de lust.

Afb. 5. Tantalus grijpt naar de boven

hem hangende vruchten. Apulische

krater, eind 4de eeuw v.Chr.,

Staatliche Antikensammlungen,

München.
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Afb. 6. Ixion vastgebonden aan een rad. Onder hem is een Erinye (wraakgodin) afgebeeld. 

Rechtsonder staat Hephaestus die Ixion aan het rad heeft vastgeklonken. Amfoor, 330–320 v.Chr.,

Staatliche Museen, Berlijn.



Ook bij Tantalus is het zo dat zijn straf in directe verhouding tot zijn misdaad

staat. Volgens de meest bekende (en waarschijnlijk oudste) versie van de mythe, zou

deze Lydische koning ooit zijn zoon Pelops aan mootjes hebben gehakt en aan de

goden hebben voorgeschoteld, toen zij hem vereerden met een bezoek. Als straf voor

dit culinaire vergrijp moet Tantalus eeuwig honger en dorst lijden in de onderwereld.

Er werden hem in de oudheid ook andere vergrijpen en bestraffingen toegedicht. Een

variant op zijn misdadige kookkunst is het bericht dat we bij de Griekse dichter

Pindarus vinden, volgens wie Tantalus nectar en ambrozijn van de goden zou hebben

gestolen (Ol. 1. 60–64). In dit geval zou hij het hemelse voedsel van de goden aan de

mensen hebben gegeven. De straf die Tantalus bij Pindarus krijgt is ook anders: Zeus

zou een zwaar rotsblok boven zijn hoofd hebben gehangen, dat, gelijk het zwaard van

Damocles, voortdurend op hem dreigde te vallen. Op deze manier werd hem alle plezier

in het leven, dat hij door het stelen van de nectar en ambrozijn zou hebben gekregen,

ontnomen.

Sisyphus, tenslotte, had herhaaldelijk geprobeerd om op ingenieuze wijze aan de

dood te ontsnappen. Op zijn doodsbed zou hij zijn vrouw opdracht hebben gegeven

om hem in het geheel niet, of niet op gepaste wijze, te begraven, zodat hij in de

onderwereld Hades en Persephone kon overreden hem terug te laten keren naar de

aarde om zijn vrouw te bestraffen. Eenmaal in de bovenwereld, weigerde hij echter

naar de Hades terug te gaan. Daarop stuurde Zeus de dood zelf, de god Thanatos, op

hem af, maar Sisyphus sloot de Dood op in zijn huis, zodat niet alleen Sisyphus zelf

maar niemand van de stervelingen meer kon sterven. Tenslotte stuurde Zeus Hermes

op hem af, die Thanatos bevrijdde en Sisyphus met geweld terugsleepte naar de

onderwereld. Daar moest hij voortaan een zwaar rotsblok een helling opduwen, maar

telkens als hij bovenaan de heuvel kwam, rolde het rotsblok weer naar beneden. Volgens

C. Sourvinou-Inwood is deze straf symbolisch voor de manier waarop Sisyphus zich

voortdurend bewoog tussen boven- en onderwereld, maar men kan er ook een diep-

zinnigere betekenis in lezen: het is voor een mens weliswaar net zo zinloos te willen

ontsnappen aan de dood als om de rotsblokken van Sisyphus omhoog te rollen, maar

het is tegelijkertijd typerend voor Sisyphus (en de mens?) dat hij blijft proberen.

Aan dit Homerisch trio van notoire zondaars die in de onderwereld hun gerechte

straf ondergaan, voegen latere bronnen nog andere toe, bijvoorbeeld Ixion en de

Danaïden. Ixion zou net als Tityus geprobeerd hebben een godin (en vrouw van Zeus)

te verkrachten, namelijk Hera. Daarom werd hij vastgebonden aan een eeuwig rond-

draaiend rad, een straf die herinnert  aan een magisch instrument van de Grieken, de

zogeheten iunx, waarmee de passie van onwillige geliefden kon worden opgewekt.

Daarbij bond men een levend vogeltje vast aan een klein wieltje dat men, onder het

uitspreken van de naam van de geliefde, liet ronddraaien. Ook Ixions straf ligt dus in

het verlengde van zijn overtredingen. 

De Danaïden, tenslotte, moeten in de onderwereld met lekkende emmers water

halen uit een put en dit vervolgens in een bodemloos vat gieten. Deze vijftig dochters
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van koning Danaüs zijn de hoofdfiguren in het drama Smekelingen van Aeschylus. Zij

moesten boeten, omdat zij alle vijftig – met uitzondering van hun zuster Hypermestra –

hun echtgenoten hadden vermoord in de huwelijksnacht. Over de straf die zij hiervoor

moesten ondergaan horen we pas voor het eerst bij Romeinse dichters en het is niet

onmogelijk dat de genoemde straf, het water dragen met lekkende emmers, oor-

spronkelijk een reinigingsritueel voorstelde, dat de Danaïden zou hebben gezuiverd

van de moord op hun echtgenoten. Volgens de alleroudste bronnen hertrouwden zij

namelijk na deze moord.
3

In al deze gevallen gaat het om uitzonderlijke, mythologische figuren, die zeer

ernstige vergrijpen hebben begaan, veelal tegen de goden zelf. Hun lot is niet typerend

voor dat van gewone stervelingen. Het sluit ook niet de verdere bestraffing van hun

nageslacht uit. Zo was Atreus, de kleinzoon van Tantalus en vader van Agamemnon

en Menelaus, gedoemd het recept van zijn opa nogmaals uit de kast te halen om zijn

broer Thyestes het vlees van zijn eigen kinderen voor te schotelen, zoals Seneca zo

pakkend beschrijft in zijn Thyestes. Tenslotte is bij deze grote zondaars niet zozeer

sprake van een vergelding na de dood als wel van een eeuwige straf die zij, meestal

direct na hun vergrijp al, moeten ondergaan in de onderwereld. 

Naast notoire schurken die verschrikkelijke straffen krijgen, zijn er ook mytho-

logische figuren die een beter lot wacht dan dat van de meeste doden. Volgens

Homerus belandden alle helden die rondom Troje vochten uiteindelijk in de Hades,

waar zij een troosteloos bestaan leidden tussen de andere schimmen. Hij maakt echter

een uitzondering voor twee figuren die deze status aparte wellicht het allerminst hadden

verdiend: Helena en haar echtgenoot Menelaus. In boek 4 van de Odyssee, voorspelt

de zeegod Proteus aan Menelaus dat hij en Helena op het einde van hun leven door

de goden naar de Elysische velden zullen worden gebracht, waar de blonde held

Rhadamantys regeert en het leven voor stervelingen gelukzalig is. De reden die Proteus

hiervoor geeft is dat Menelaus ‘Helena’s man en de schoonzoon van Zeus’ is (Od. 4.

569). Het is dus niet zo dat dit echtpaar zijn geluk te danken heeft aan een onberispe-

lijke levenswandel, maar uitsluitend aan de goede familiebetrekkingen van Helena.

Bij Hesiodus, wiens epen uit dezelfde tijd stammen als die van Homerus, wijkt

de lotsbestemming van de Trojaanse helden af van die van Homerus. Hesiodus schrijft

in zijn epos Werken & Dagen dat alle helden naar de Elysische velden zijn gegaan, en

niet alleen Helena en haar echtgenoot. Daarbij is zelfs sprake van een zekere beloning,

want dit heldengeslacht was ‘beter en rechtschapener’ dan het bronzen geslacht, dat

hun was voorgegaan en dat ‘naamloos verdween in het tochtige huis van huivering-

wekkende Hades’ (Werken & Dagen 152–160). Voor de huidige generatie stervelingen,

het zogeheten ijzeren geslacht, wacht bij Hesiodus echter, net zoals bij Homerus, uitslui-

tend de tochtige duisternis van de Hades, ongeacht of zij goed of slecht hebben geleefd.

Er is in de vroegste periode van de Griekse literatuur dus nog geen sprake van

een hiernamaals waar gewone stervelingen beloond of gestraft worden voor hun

levensdaden. Alle mensen, goed en kwaad, verdwijnen na hun dood in de Hades, waar
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hun een zelfde soort lot wacht. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen moeten bepaalde

mythologische figuren een eeuwige straf ondergaan in de onderwereld of wacht hun

juist een beter leven in de Elysische velden. De verhalen over deze mythologische

figuren zijn niet typerend voor het lot van gewone stervelingen na de dood, maar hebben

vermoedelijk wel bijgedragen aan het beeld van de onderwereld als een plaats waar

straffen en beloningen kunnen worden uitgedeeld. Eén van de beroemdste teksten uit

de oudheid die dit beeld verder uitwerkt is het tiende boek van Plato’s Republiek.

Wat Plato’s Er heeft gezien

Plato besluit het laatste hoofdstuk van zijn dialoog Republiek met een wonderbaarlijk

visioen, dat een man met de naam Er zou hebben gehad, toen hij in een toestand van

schijndood verkeerde. Hier is voor het eerst in de Griekse literatuur duidelijk sprake

van de verschillende behandeling van gewone stervelingen na de dood naar aanleiding

van het soort leven dat zij hebben geleid.

Aan het begin van zijn visioen vertelt Er hoe hij naar een wonderbaarlijke plaats

werd geleid, waar hij vier spleten kon zien: twee boven hem in de hemel en twee

onder hem in de aarde.

‘Tussen die <vier> openingen zaten rechters die, na het vonnis geveld te hebben, de

rechtvaardigen bevalen de rechtse weg te nemen die opwaarts naar de hemel leidde,

maar eerst hingen ze de geoordeelden bordjes op de borst waarop hun uitspraak te

lezen stond. De onrechtvaardigen werden naar links verwezen en moesten afdalen,

terwijl ook zij bordjes droegen met de vermelding van hun daden, maar hun bordjes

waren op hun rug bevestigd... Voor al het onrecht dat de onrechtvaardigen ooit

iemand hadden aangedaan en voor al hun slachtoffers, moesten zij stuk voor stuk

boeten, en wel tienvoudig voor elk, dat wil zeggen: voor één enkele uitboeting, honderd

jaar, wat overeenkomt met één mensenleven – zodat de boete dus het tienvoudige

bedraagt van het onrecht. Had iemand bijvoorbeeld de dood van vele mensen op zijn

geweten of had hij staten of legers verraden en aldus in slavernij gebracht of was hij

medeplichtig aan enig andere vergrijp, dan kreeg hij, voor al die misdaden, pijnigingen

te verduren, en wel het tienvoudige voor elk. Daarentegen ontvingen zij die weldaden

hadden bewezen en rechtvaardig en vroom hadden geleefd, hun verdiende loon naar

dezelfde verhouding.’ (Plato, Republiek, 614c–515b, vrij naar de vertaling van X. de Win)

Nadat de zielen hun gepaste straf of beloning hebben ondergaan, mogen zij een

nieuw leven uitkiezen en keren zij terug naar de aarde.

Aan dit visioen van het hiernamaals liggen verschillende bronnen ten grondslag.

De getallensymboliek (het duizendjarig verblijf van de ziel in het hiernamaals) en het

geloof in reïncarnatie heeft Plato hoogstwaarschijnlijk ontleend aan Pythagoras, terwijl

de Orphici al vóór de 4de eeuw v.Chr. de beloning en bestraffing van zielen in de

onderwereld propageerden. Er bevinden zich ook enkele traditionele elementen in dit
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visioen. Zo doen de rechters die de gestorven zielen opwachten denken aan het trio

Minos, Rhadamanthys en Aeacus, hoewel zij hier duidelijk de levens van de gestorvenen

beoordelen en niet alleen geschillen van de doden bijleggen. In zijn dialoog Gorgias

noemt Plato deze drie koningen bij name als rechters die in de onderwereld oordelen

over het leven van mensen vóór de dood (523e–524a), en in de Apologie (41a) voegt hij

er nog een vierde rechter aan toe: de lokale Atheense held Triptolemus.

Het grootste gedeelte van het visioen van Er is echter toe te schrijven aan Plato’s

eigen fantasie. Het verhaal sluit aan bij de ideeën die Plato elders in de Republiek

verkondigt en is waarschijnlijk bedoeld als een allegorie, die mensen beeldend moet

wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van het individu. Het oude rechtsprincipe,

waarbij kinderen gestraft kunnen worden voor de wandaden van hun voorouders,

berust op een voorstelling van de familie als een onlosmakelijke eenheid, waaraan het

individu ondergeschikt is gesteld. Deze conceptie leefde ook nog in de tijd van Plato,

zoals onder meer blijkt uit de eed die getuigen voor de Atheense rechtbank moesten

zweren. Getuigen voor de rechtbank riepen voordat zij hun verklaring aflegden het

onheil over henzelf, hun huishouden én hun nageslacht af voor het geval zij meineed

zouden plegen.4 Plato wilde deze afhankelijkheid van het individu aan de familie 

verbreken en pleit er elders in de Republiek zelfs voor het gezin helemaal af te schaffen.

Een andere consequentie van deze breuk tussen familie en individu is dat nakomelingen

niet langer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de daden van hun ouders,

maar dat mensen zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen voor hun gedrag, zo

nodig tot in de dood. Deze gedachte was nog niet wijd verbreid in de 4de eeuw v.Chr.,

maar Plato’s allegorie zou wel bijdragen aan de verspreiding ervan, met name in de

filosofische scholen die op de Akademie van Plato volgden. Deze filosofische scholen

beïnvloedden op hun beurt weer de latere dichters, zoals Vergilius in zijn Aeneis.

Wat Aeneas zag in de onderwereld

De twee (onder)werelden van Homerus en van Plato komen als het ware samen in

boek 6 van de Aeneis, waarin Vergilius zijn held Aeneas, in navolging van Odysseus, laat

afdalen in de onderwereld. Het beeld dat Vergilius schetst bevat enerzijds elementen uit

Plato’s visioen, zoals de bestraffing van zielen van onrechtvaardige mensen, en maakt

anderzijds gebruik van bekende figuren uit de klassieke mythologie. Zo zit bij de

ingang van Vergilius’ onderwereld de rechter-koning Minos uit Homerus’ Odyssee,

maar nu legt hij niet de geschillen van de doden bij, maar bepaalt hij, net als de drie

anonieme rechters in Plato’s visioen, welk lot de gestorvenen wacht na de dood:

‘Minos als rechter schudt de urn, hij roept de zwijgzame zielen bij zich en onder-

vraagt hen over hun levenswandel en hun misdaden’ (Aen. 6. 431–33).

Voorbij de ingang splitst de weg zich, en verdeelt Vergilius de onderwereld in twee
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verschillende streken, net als Plato in zijn visioen. Vergilius geeft aan deze twee streken

echter de traditionele mythologische namen van Elysium en Tartarus. Over Tartarus

stelt hij Rhadamanthys, de broer van Minos, als rechter aan: ‘hij foltert, verhoort en

dwingt een ieder te spreken die zich bij het leven heeft vermaakt met loos bedrog en

het passend boetekleed heeft uitgesteld tot na de dood’ (567–569). In deze streek

plaatst hij verder de drie zondaars die Homerus reeds noemde samen met andere

mythologische figuren (580–607). Tussen deze mythologische zondaars bevinden

zich echter ook gewone mensen, die zich tijdens hun leven misdragen hebben:

‘Ook woont daar wie zijn leven heeft besmet met broedermoord,

wie slecht geweest is voor zijn ouders, vals voor zijn cliënten,

en ook, de grootste groep, wie al zijn opgepotte geld 

koesterde voor zichzelf en nog geen vriend erin liet delen.

Ook wie om overspel vermoord is, of wie meevocht voor

een heilloos doel of onbezorgd zijn meester in de steek liet.

Zij allen wachten daar gekerkerd op hun straf....’

(Vergilius, Aeneis 608–614, vertaling d’Hane-Scheltema)

De straffen van deze gewone stervelingen worden bij Vergilius vereenzelvigd met die

van de mythologische zondaars: ‘Vraag niet wat voor straf of wat voor lot die mensen

moeten lijden. De een duwt een vervaarlijk rotsblok voort, een ander hangt wijdbeens

aan een rad.’ (614–617)

Mensen die een goed en rechtvaardig leven hebben geleid wacht een beter lot in

een streek die Vergilius Elysium noemt, ’een heerlijk lustoord / van bos en weiden,

woonplaats van de gelukzaligen. / De ether is hier wijder en bekleedt de velden met /

een stralend licht. Men kent er eigen zon en sterren. / Daar in het gras zijn velen in de

weer met sport en spel, / houden een wedloop, of ze worstelen op blonde zandgrond; /

anderen gaan in reidans rond en zingen liederen’ (638–644). Deze gelukzalige mensen

verkeren in het gezelschap van onberispelijke mythologische helden, zoals de dichters

Orpheus en Musaeus.

Vergilius’ voorstelling komt waarschijnlijk aardig overeen met die van de

gemiddelde, geletterde Romein, wiens (onder)wereldbeeld enerzijds gevormd was door

de traditionele godsdienst en mythologische verhalen, waarmee hij was opgegroeid,

maar anderzijds sterk beïnvloed was door de Griekse filosofie, waarmee hij op latere

leeftijd in aanraking kwam. Deze onderwereld, met zijn gescheiden hemel en hel,

waar individuen worden beboet of beloond, wijkt sterk af van de Hades die Odysseus

bezocht, maar vindt wel aansluiting bij het hiernamaals dat de christenen in de daar-

op volgende eeuwen zouden propageren. In dit opzicht verliep de overgang van de

pagane religies naar het vroege christendom dus betrekkelijk eenvoudig: de christe-

nen hoefden alleen een nieuwe rechter aan te stellen.

159

h
erm

en
evs lxxv/ii

Het oordeel van Minos: boetes en beloningen na de dood



Korte bibliografie

j. annas, ‘Plato’s Myths of Judgement’, Phronesis 27 (1982) 119–42.

j.n. bremmer, The Rise and Fall of the Afterlife (Londen: Routledge 2002).

j. chamay, ‘Le châtiment d’Ixion’, Antike Kunst 27 (1984) 146–50.

x. de win (vert.), Plato. Verzameld werk III: Alcibiades I, De Staat, De Staatsman,

Critias (Antwerpen 1980).

m. d’hane-scheltema (vert.), Vergilius: Het verhaal van Aeneas (Amsterdam 2001).

h.j. de roy van zuydewijn, Homerus’ Odyssee: De terugkeer van Odysseus (Amsterdam

1992).

s. hornblower & a. spawforth (eds.), The Oxford Classical Dictionary, Derde editie

(Oxford 1996) s.v. Aeacus etc.

Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), red. o. reverdin & l. kahil, 8

dubbele delen (Zürich-München 1981–1997), s.v. Aiakos etc. (met uitgebreide biblio-

grafie).

e.m. moormann & w. uitterhoeve, Van Achilles tot Zeus: Thema’s uit de klassieke

mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. Zesde, herziene en vermeer-

derde druk (Nijmegen 1999).

e. simon, ‘Die vier Büsser von Foce del Sele’, Jahrbuch des deutschen archäologischen

Instituts 82 (1967) 275–295.

c. sourvinou-inwood, ‘Crime and Punishment: Tityos, Tantalos and Sisyphos in

Odyssey 11’, Bulletin of the Institute of Classical Studies 33 (1986) 37–58.

Noten
1 De hele passage, Theognis 731–752, is een scherpe kritiek op het rechtsprincipe

waarbij kinderen moeten boeten voor de misdaden van hun voorouders.
2 h. vanstiphout, Het epos van Gilgamesj (Nijmegen 2001) 12.
3 e. keuls, The Water Carriers in Hades: A Study of Catharsis through Toil in Classical

Antiquity (Amsterdam 1974). Zie verder f. graf, Eleusis und die orphische Dichtung

Athens in vorhellenistischer Zeit (Berlijn 1974) 112–120.
4 Zie j.d. mikalson, Athenian Popular Religion (Chapel Hill 1983) 31–38.

160

Het oordeel van Minos: boetes en beloningen na de dood



etempsychose (zielsverhuizing of transmigratie) houdt in dat de ziel na de

dood voortbestaat en ‘verhuist naar’ een ander lichaam, hetzij van een

mens, hetzij van een dier. Volgens sommigen kan ze zelfs ook in een plant

terechtkomen. De metempsychose is niet eenmalig, maar maakt deel uit van een

reeks of een cyclus. Welke rol speelt een dergelijke leer in de voor-hellenistische

Griekse filosofie?

De dood en het lot van de mens na de dood zijn onderwerpen die relatief laat

voorwerp van filosofische beschouwing zijn geworden, namelijk pas in het werk van

Plato. De belangstelling van de voor-socratische filosofen was immers bij uitstek

gericht op het onderzoek en het verklaren van de kosmos, zodat de mens als zodanig

en de specifiek met de mens samenhangende problematiek nauwelijks of niet aan

bod kwamen. Pogingen om aan de eindigheid van het menselijk bestaan te ontkomen

door uitzicht te bieden op persoonlijke onsterfelijkheid moeten dan ook aanvankelijk

eerder in mystisch-religieuze dan in filosofische context gezocht worden. Aandacht

voor de dood als een op mensen betrekking hebbend probleem vooronderstelt de 

verschuiving in de oriëntatie van het denken die zich in de loop van de 5de eeuw v.Chr.

voltrekt naar een meer antropocentrische benadering. Menselijk gedrag en de normen

daarvoor, aspecten van de kentheorie, en vergelijkbare onderwerpen worden dan object

van filosofische discussie. Het ligt voor de hand dat men zich in filosofische context

nu ook gaat bezighouden  met de vraag wat nu eigenlijk de kern, de persoonlijkheid

van de mens uitmaakt. Hoewel de aanzet daartoe al bij Pythagoras is te vinden, is het

in ieder geval Socrates die de persoonlijkheid, het zelf, expliciet koppelt aan de psuchè

(de ziel; een vertaling die zeker in voorsocratische context eigenlijk te ‘modern’ is,

maar wel adequaat is in het geval van Socrates en Plato): voor Socrates is de mens zijn

ziel, deze vormt zijn kern zowel in intellectueel als in moreel opzicht, en in Plato’s

Apologie [29a8–b1] omschrijft Socrates filosofie dan ook als ‘het zorgen voor mijn

ziel’. In verband met de dood en de desintegratie die deze betekent, wordt het gezien

de metafysische en psychologische implicaties, in filosofisch opzicht van belang zich

af te vragen, wat er met de ziel gebeurt bij de dood. Daarbij blijken de theorieën die

filosofen hierover naar voren brengen, nauw samen te hangen met de opvattingen

over de ziel, die door die filosofen worden gehuldigd: een filosoof die een monistisch-

materialistische filosofie aanhangt zal er uiteraard een andere zielsopvatting op na

houden dan degene die een transcendente metafysica vertegenwoordigt. In Apologie 40c

overweegt Socrates twee mogelijkheden als antwoord op de vraag wat gestorven zijn is:
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1 de gestorvene is als het ware helemaal niets en hij heeft geen enkele gewaarwording

van ook maar iets; een toestand die te vergelijken is met een droomloze slaap (40d1)

2 het is, ‘volgens de dingen die gezegd worden’, een verandering (metabolè) en ver-

huizing (metoikèsis) voor de ziel van de verblijfplaats hier  naar een andere verblijfplaats.

( ... ) Men is daar gelukkiger dan de mensen hier op aarde en bovendien ‘voor de rest

van de tijd’ onsterfelijk (41c5 e.v.).

In feite ligt in wat Socrates hier zegt, in grote lijnen vervat wat men verder in de

Griekse filosofie hierover te zeggen heeft: de eerste mogelijkheid vinden we vertegen-

woordigd bij die filosofen die alles, dus ook de ziel, tot materie herleiden, de tweede

bij die filosofen die een dualistische zielsopvatting hebben, zoals Plato.

Het is duidelijk dat voor ons doel alleen de tweede mogelijkheid relevant is, aan-

gezien metempsychose in ieder geval het voortbestaan van de ziel impliceert. Voor de

verdere beschouwing hiervan biedt een andere plaats bij Plato, namelijk Meno 81a5

e.v. een goed uitgangspunt.

Plato, Meno 81a5 e.v.

Socrates heeft de sofist Meno gevraagd een definitie van aretè (deugd) te geven. Meno

loopt hierbij uiteindelijk vast en komt dan in zijn frustratie met een gevaarlijk argument,

dat Socrates karakteriseert als een polemisch argument (eristikos logos) en waarvan hij

de implicatie als volgt samenvat:

- wat je niet weet, kun je niet zoeken, want je weet dan nooit of je het gevonden hebt

- wat je wel weet, kun je niet zoeken, want dat heb je al (Meno 80e1 –5).

Om aan dit dilemma te ontkomen doet Socrates nu een beroep op een leer, die hij

‘wijze mannen en vrouwen’ heeft horen verkondigen ‘met betrekking tot de goddelijke

dingen’. Deze mensen behoren tot die priesters en priesteressen die het van belang

vinden rekenschap te kunnen afleggen van datgene waarmee ze zich bezighouden.

Daarnaast verwijst Socrates voor deze leer ook nog naar Pindarus en ‘vele andere

goddelijk geïnspireerde dichters’. De leer houdt het volgende in:

Ze zeggen dat de ziel van de mens onsterfelijk is, en nu eens eindigt – wat men sterven

noemt – en dan weer opnieuw geboren wordt, maar dat ze nooit vergaat; dat men

daarom dus zijn hele leven zo rechtschapen mogelijk moet leven (Meno 81b 3–7).

Uit deze summiere omschrijving valt in ieder geval af te leiden dat de ziel niet,

zoals in de traditionele Homerische visie, na de dood voor eeuwig in de Hades verblijft,

maar na een niet nader gespecificeerde periode weer in een nieuw lichaam op aarde

komt. Er is dus sprake van metempsychose, zielsverhuizing. Dat de ziel nooit vergaat,

kan betekenen dat dit proces altijd doorgaat, maar zou ook kunnen inhouden dat de

ziel hier eens van wordt vrijgesteld. De laatste zin impliceert namelijk dat er verband

bestaat tussen de manier waarop men heeft geleefd en de aard van de metempsychose

of misschien zelfs de vrijstelling daarvan.
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Socrates doelt op een bestaande leer, die kennelijk een religieuze herkomst heeft.

Over het algemeen neemt men aan dat met de ‘wijze mannen en vrouwen’ op wie

Socrates zich beroept, Orphische of daaraan in opvatting verwante priesters en

priesteressen worden bedoeld. Hiermee komen we op problematisch terrein, omdat

het Orphisme, zoals Burkert stelt, one of the most hotly disputed areas in the history

of Greek religion is. Dit heeft o.a. te maken met de schaarsheid aan betrouwbare en

oude bronnen en vooringenomenheid van interpretaties uit later tijd. Vast staat dat er

in de 5de eeuw v.Chr. diverse gedichten in omloop waren, waaruit men kennis kon

nemen van Orphisch gedachtegoed. In deze werken wordt verwezen naar mysteriën-

culten, met name naar die van Eleusis, waarvan de stichting wel voor Orpheus werd

opgeëist. Kern van de leer was het grote belang van zuivering van schuld en het ver-

krijgen van een beter lot in het hiernamaals door religieuze middelen, d.w.z. offer-

plechtigheden en het in acht nemen van rituele voorschriften. In dit kader pasten ook

een ascetisch leven en vegetarisme voor de ingewijden. Er werd klaarblijkelijk uitgegaan

van het voortbestaan van de ziel en men beschouwde het gekoppeld zijn van de ziel

aan het lichaam als een straf, iets wat kernachtig is samengevat in de uitspraak sooma

sèma: het lichaam is een graf(teken), namelijk voor de ziel. Een dergelijke opvatting

hoeft op zichzelf niet metempsychose te impliceren, al sluit ze deze ook niet uit, maar

het opmerkelijke is dat deze volgens Burkert  in ieder geval nergens in oude bronnen

expliciet genoemd wordt. Dit gebeurt pas wel in een laat-hellenistische compilatie van

Orphica, de zgn. Rhapsooidiai.

Niettemin wordt in de omschrijving van de leer door Socrates in Meno 81e

onmiskenbaar metempsychose beschreven! Een mogelijke verklaring voor deze dis-

crepantie moet misschien gezocht worden in het maken van een onderscheid binnen
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het Orphisme, zoals Burkert doet, tussen een Atheens-Eleusinische stroming, die

vooral gericht was op de mysteriën-cultus, en een (Zuid-)Italische door Pythagoreïsch

gedachtegoed beïnvloede stroming, waarvoor vooral de metempsychose centraal stond.

Socrates’ versie van de leer zou dan teruggaan op deze laatstgenoemde variant van het

Orphisme, waarop onder meer ook Empedocles en nog enige andere dialogen van

Plato zouden teruggaan.

Maar ook al kan er in Orphische context niet expliciet metempsychose worden

aangewezen, wel is het duidelijk dat bepaalde aspecten van de Orphische leer in ieder

geval de weg daartoe hebben bereid, en dat op een bepaald moment alleen de laatste,

beslissende stap nog maar gezet hoefde te worden. Degene die zeker een dergelijke

stap gezet heeft, is Pythagoras († 500 v.Chr.).

Pythagoras

Diogenes Laertius (VIII. 14) vermeldt in dit verband het volgende over Pythagoras: ze

zeggen dat hij als eerste verkondigde dat de ziel een door noodzaak bepaalde wisselende

cyclus (κàκλïν) doorloopt en daarbij nu eens aan het ene dan weer aan het andere

levende wezen gekluisterd wordt. In hetzelfde boek vinden we in caput 36 de vaak in

dit verband geciteerde anekdote van de dichter/filosoof Xenophanes, waarin Pythagoras

zelf weliswaar niet expliciet genoemd wordt, maar wel op grond van de context

onmiskenbaar het onderwerp moet zijn:

En men zegt dat hij eens passeerde toen een jonge hond werd mishandeld,

en medelijden kreeg en het volgende woord zei:

hou op en ransel hem niet af, want – geloof me – het is de ziel van een vriend,

die ik meteen herkende bij het horen van zijn gejank.

De passage is satirisch bedoeld, maar moet dus wel, wil de satire doeltreffend zijn,

naar een herkenbare kern van werkelijkheid verwijzen.

In caput 4 beroept Diogenes Laertius zich op Heraclides Ponticus (leerling van

Plato, ± 390–310 v.Chr.) als bron voor de transmigraties die Pythagoras zelf naar

eigen zeggen zou hebben doorgemaakt: hij was eens Aethalides geweest en werd

beschouwd als zoon van Hermes, en Hermes zei hem te kiezen wat hij maar wilde,

behalve onsterfelijkheid; hij vroeg nu om bij leven en dood de herinnering te houden

aan wat hem overkwam; hij herinnerde zich dus  tijdens zijn leven alles duidelijk, en

bleef, toen hij gestorven was, dezelfde herinnering houden! Een tijd later kwam hij in

Euphorbus terecht en werd hij door Menelaus gewond. En Euphorbus zei dat hij eens

Aethalides was geweest en dat hij van Hermes deze gave had gekregen, en hij vertelde,

hoe zijn ziel rondging en in hoeveel planten en dieren ze terecht was gekomen, en

hoeveel dingen zijn ziel in de Hades had ondergaan, en wat de overige zielen hadden te

verduren. En toen Euphorbus was gestorven, was zijn ziel overgegaan in Hermotimus.

En deze ging, omdat hij ook zelf een betrouwbaar bewijs van het verhaal wilde geven,

naar Branchidae en toen hij (daar) het heiligdom van Apollo was binnengegaan, wees
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hij een schild aan dat Menelaus had gedragen (hij zei namelijk dat hij het schild, toen

hij wegvoer uit Troje, had gewijd aan Apollo), wel al in geheel verrotte staat, alleen het

ivoren masker was in stand gebleven. En hij werd, toen Hermotimus was gestorven,

Pyrrhus, de visser van Delus. En hij herinnerde zich weer alles, hoe hij vroeger

Aethalides, daarna Euphorbus, daarna Hermotimus, daarna Pyrrhus werd. En hij werd,

toen Pyrrhus was gestorven, Pythagoras,  en herinnerde zich  alle genoemde dingen.

Uit beide teksten blijkt onmiskenbaar dat volgens Pythagoras de ziel na de dood

transmigreerde naar een ander lichaam. Dat kan het lichaam van een dier zijn, maar

ze kan ook in een plant terechtkomen. Over het criterium daarvoor komen we niets te

weten, er blijkt niets van enige relatie tussen de wijze waarop men zijn leven heeft

geleid en de vorm van de metempsychose. Helaas  worden ook de transmigraties in

planten en dieren niet gespecificeerd, evenmin als de periodes die de ziel kennelijk

tussen de metempsychoses door in de Hades doorbrengt. Wat we ook zouden willen

weten is of de ziel van ieder mens hieraan onderworpen is, wat het beginpunt is, en

of en wanneer de reeks of cyclus  eindigt. Het belangrijkste aspect van beide teksten

is echter dat hieruit een opvatting van de ziel blijkt die niets anders kan betekenen dan

dat deze het constante element is in de transmigraties en als zodanig de identiteit, het

zelf uitmaakt, kortom de persoonlijkheid: het gaat bij metempsychose om persoonlijk

voortbestaan na de dood. Met de vraag hoe we ons die identiteit moeten voorstellen in

relatie tot de respectieve lichamen waarin de ziel terechtkomt, heeft Pythagoras (evenals

trouwens ook Plato) zich kennelijk niet beziggehouden. Als geheel genomen betekent

zijn zielsopvatting echter een hele stap vooruit, en kan ze beschouwd worden als het

aspect waardoor Pythagoras’ metempsychose-theorie ook filosofisch interessant wordt.

Het valt op dat in de hierboven geciteerde tweede tekst uit Diogenes Laertius

niet duidelijk blijkt of er sprake is van een variatie in kwaliteit in de elkaar opvolgende

transmigraties. Informatie die we in ander verband over Pythagoras hebben, zou dat

wel doen verwachten. In de eerste plaats betreft deze het feit dat hij leefregels heeft

opgesteld (o.a. geen bonen eten, [selectief?] vegetarisme), die weliswaar voor een

belangrijk deel eerder in de magische sfeer liggen, maar die niettemin te maken zouden

kunnen hebben met zuivering in relatie tot (de vorm van) metempsychose. Ten tweede

vinden we bij Diogenes Laertius (I. 12) de informatie dat Pythagoras als eerste de

term philosophia (streven naar wijsheid) gebruikte en zich zelf philosophos (strevend

naar wijsheid) noemde. Die wijsheid omvatte inzicht in alles, waaronder klaarblijkelijk

ook in god/het goddelijke, die volgens Aristoteles’ leerling Aristoxenus van Tarente

(Iamblichus, Vita Pyth. 137) Pythagoras en de zijnen als richtsnoer gebruikten voor

alles wat ze deden. Het is denkbaar dat het ernaar streven zo goed mogelijk te leven

door de philosophia ook in verband met de metempsychose gezien moet worden.

Tenslotte wordt ook in de al eerder geciteerde passage uit Plato’s Meno, die wellicht

teruggaat op de Pythagoreïsche variant van het Orphisme, verband gelegd tussen de

vorm van leven en de kwaliteit van de metempsychose.
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Empedocles 

Van de ‘Jongere Natuurfilosoof’ Empedocles (± 494–434 v.Chr.) heeft men traditioneel

enkele fragmenten opgevat als metempsychose implicerend, en Empedocles in dit

opzicht wel gerekend tot de Orphisch-Pythagoreïsche traditie. Het is echter de vraag

of een dergelijke interpretatie noodzakelijk is en de beschouwing van de betreffende

fragmenten tegen de achtergrond van Empedocles’ fysica, zoals Wright doet,  niet een

systematisch consistentere uitleg oplevert. De bespreking van deze twee uiteenlopende

benaderingen zou echter veel meer ruimte vergen dan het beperkte bestek van dit

artikel toelaat. Daarom laat ik Empedocles hier verder buiten beschouwing en keer ik

weer terug naar Plato’s Meno.

Plato: anamnèsis en metempsychose 

Het is duidelijk dat Socrates de metempsychose-leer in de Meno met een bepaald doel

ter sprake heeft gebracht, namelijk in verband met de herinnering van de ziel aan de

verschillende stadia die ze heeft doorlopen:

aangezien dus de ziel onsterfelijk is en vele malen geboren en ze zowel de dingen hier

als die in de Hades, kortom alles, heeft gezien, is er niets wat ze niet geleerd heeft.

Dientengevolge is het helemaal niet verwonderlijk dat ze wat betreft deugd en ook

andere dingen zich weer te binnen kan brengen wat ze immers voorheen wist. Want

aangezien de hele natuur verwant is en de ziel alles geleerd heeft, verhindert niets

dat, wanneer iemand zich één enkel ding te binnen heeft gebracht – wat mensen dus

leren noemen – hij ook alle andere dingen ontdekt (Meno 81c5–d3).

De theorie die Socrates hier naar voren brengt, wordt de leer van de anamnèsis (het

zich te binnenbrengen, zich her-inneren) genoemd en dient als oplossing voor het

door Meno opgeworpen dilemma. Socrates kan nu zeggen dat als leren een vorm van

zich herinneren is, hij niets nieuws leert, maar zich slechts weer te binnen brengt wat

hij al wist. De aard van de kennis, d.w.z. de objecten ervan, wordt niet geëxpliciteerd,

dat kan alles zijn. De vraag waarom die kennis moet worden opgehaald en niet direct

beschikbaar is, zoals dit wel het geval was met alles wat Pythagoras zich van zijn vorige

existenties herinnerde, wordt in de Meno niet aan de orde gesteld.

In Plato’s Phaedo, die als dramatische setting de laatste dag van Socrates in de

gevangenis heeft, is het centrale thema de onsterfelijkheid van de ziel. Deze wordt

met verschillende argumenten ‘bewezen’. Als tweede argument wordt de anamnèsis

gebruikt, waarbij de metempsychose-leer als vanzelfsprekend wordt voorondersteld.

De objecten van de anamnèsis worden nu wel geëxpliciteerd: de kennis die men zich

door anamnèsis te binnen brengt, heeft de Vormen (= Ideeën) tot object, deze brengt

de ziel dus mee. Als we namelijk maar ver genoeg teruggaan, moet er een stadium

zijn geweest waarin de ziel nog op zichzelf stond en geen zintuiglijke kennis kreeg

toegevoerd, die immers aan het lichaam is gekoppeld. De ziel had dan, omdat ze niet
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met een lichaam was verbonden, alleen de Vormen om te ‘schouwen’. Dat de ziel de

Vormen als object heeft, impliceert dat zij onsterfelijk is. Deze implicatie stoelt op het

al door veel Voorsocratici gehanteerde principe Similia similibus (cognoscuntur) – het

gelijke wordt gekend door het gelijke. De Vormen zijn onvergankelijk, dus moet ook

het subject waarvan de kennis die Vormen als object heeft, onvergankelijk zijn. Strikt

genomen zou de ziel eigenlijk dan ook een Vorm moeten zijn, maar Plato redt zich

hieruit door te stellen dat zij verwant (suggenès) is aan de Vormen.

Het lichaam is een belemmering voor de ziel. Deze is het best af, als zij op zich-

zelf, dus niet gekoppeld aan een vergankelijk lichaam, de Vormen kan schouwen,

d.w.z. na de dood. Dan moet wel tijdens het leven die toestand van de dood zo dicht

mogelijk zijn benaderd. Daarom komt dit alleen toe aan de zielen van de mensen die

zich bij hun leven al zoveel mogelijk onthecht hebben aan hun lichaam, de filosofen.

Doordat de ziel in een lichaam terechtkomt, zo neemt Plato nu in tegenstelling tot in

de Meno expliciet aan, gaat de kennis die ze uit vorige existenties meebrengt, steeds bij

de geboorte verloren (76c e.v.). In mythische context, namelijk in de Mythe van Er, zal

Plato dit verklaren doordat de ziel kort voordat zij aan een lichaam wordt gekoppeld, van

het water van de Lethe, de rivier van de vergetelheid, drinkt (Politeia X. 620e6–621b1).

Overigens geeft Plato in de Phaedo geen gedetailleerde informatie, hoe hij zich

de metempsychosecyclus voorstelt. Dat gebeurt wel in de Phaedrus. In deze dialoog

bouwt Plato voort op het door hem in de Politeia gemaakte onderscheid binnen de ziel

in drie ‘delen’ of strevingen, manifestatiewijzen, namelijk het logistikon (rationele ‘deel’),

het thumoeides (het impulsieve, op zelfhandhaving gerichte ‘deel’) en het epithumètikon

(het begerende ‘deel’). Alleen het logistikon geldt daar nog als onsterfelijk, wat we ons

ook daarbij moeten voorstellen – een abstract intellect dat op zichzelf blijft voortbestaan?

Anderzijds zou het ook onbevredigend zijn om het epithumètikon, dat immers aan het

lichaam is gekoppeld en geheel op het lichamelijke en aardse is gericht, als onsterfelijk

op te vatten. In de Phaedrus is de driedeling niet beperkt tot de staat van de ziel waarin

deze aan een lichaam is gekoppeld, ook de ziel op zichzelf en zelfs die van de goden is

driedelig! De aard van de ziel wordt door Plato beschreven in de vorm van een visionaire,

maar in de details niet altijd even duidelijke mythe (Phaedrus 246a e.v.), waarin de

driedelige ziel wordt vergeleken met een span gevleugelde paarden die worden gemend

door een gevleugelde wagenmenner. De paarden van het span van de goden zijn beide

goed, van die van de mensen is er een goed, het andere slecht (epithumètikon). Het begin

van de mythe beschrijft hoe een stoet van zielen, die van de goden voorop, langs de

rand van de ouranos (hemel) trekt. De steile opgang naar de top van de boog die de

ouranos steunt, is geen enkel probleem voor de paarden van de goden, maar wel voor

andere, omdat het slechte paard steeds het span van de menselijke ziel naar beneden

wil trekken. Van de spannen die boven zijn gekomen, hebben de menners (d.w.z. het

logistikon) dan zicht op de ware werkelijkheid, d.w.z. de wereld van de Vormen. Dit
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valt in ieder geval de zielen van de goden ten deel, en deze doen zich dan ook tegoed

aan dit schouwspel, terwijl ze worden meegevoerd met de omwenteling van de ouranos,

maar de andere zielen vergaat het minder goed. Voor de zielen die nog het best erin

slagen een god te volgen, wordt, als ze zicht op de wereld van de Vormen krijgen,

door toedoen van de paarden het onderscheiden daarvan bemoeilijkt. Een andere gaat

nu eens omhoog, maar zinkt dan weer naar beneden en ziet, omdat de paarden

onhandelbaar zijn, sommige dingen wel, andere niet. De resterende zielen  richten hun

streven wel omhoog en willen wel volgen, maar zijn daartoe niet in staat. Ze worden

onder het oppervlak rondgedreven, terwijl ze elkaar vertrappen en verdringen, waarbij

de een de ander probeert voor te zijn. Onder hen ontstaat grote verwarring en strijd,

door de slechtheid van hun menners worden vele verlamd en van vele worden de

vleugels geheel gebroken. Ondanks al hun inspanning hebben ze het schouwen van

het zijnde (d.w.z. de ware werkelijkheid, de Vormen) niet verwezenlijkt en gaan ze

weg en voeden ze zich nadien met het voedsel van de schijn.

In deze context beschrijft Plato ook gedetailleerd hoe de zielen aan lichamen

worden gekoppeld: Hoor nu de ordening van Adrasteia. Iedere ziel die een god vergezeld

heeft en iets bespeurd heeft van de ware dingen, is gevrijwaard van leed tot de tweede

omwenteling, en als ze dit altijd kan doen, is ze altijd ongedeerd. Maar wanneer ze niet

(meer?) in staat is te volgen en (de waarheid) niet (meer?) te zien krijgt, en, doordat ze

te maken krijgt met een of andere ongelukkige samenloop van omstandigheden, ver-

geten en slechtheid zich van haar meester maken en ze daardoor zwaar wordt en,

omdat ze zwaar is geworden, haar vleugels verliest en naar de aarde valt, dan bepaalt

de wet die ziel bij haar eerste geboorte niet te planten  in de natuur van enig dier, maar

de ziel die het meest gezien heeft, te planten in de kiem van een man die wijsheid zal

gaan nastreven of schoonheid, of van een volgeling van de Muzen of van Eros; de

tweede (d.w.z. de ziel die al minder heeft gezien en daarin op de tweede plaats komt,

enz.) in de kiem van een koning die zich aan de wet houdt of van een krijgshaftig en

voor heersen geschikte man; de derde in de kiem van een staatsman of misschien wel

van het hoofd van een huishouden of een zakenman; de vierde in de kiem van een

man die arbeidzaam zal zijn of van een sporttrainer of van iemand die te maken zal

krijgen met het genezen van het lichaam; de vijfde zal het leven van een waarzegger

of een cultuspriester krijgen; bij de zesde zal het leven van een dichter of enig ander

leven op het gebied van nabootsing passen, de zevende het leven van een handwerks-

man of een boer, de achtste het leven van een sofist of een volksmenner, de negende het

leven van een tiran. Bij al deze levensvormen krijgt degene die op een rechtvaardige

manier heeft geleefd, een beter lot, maar wie onrechtvaardig heeft geleefd, een slechter.

Iedere ziel keert namelijk niet binnen tienduizend jaar terug naar haar plaats van her-

komst – want voordat zoveel tijd verstreken is, krijgt ze geen vleugels – behalve de

ziel van de man die oprecht naar wijsheid heeft gestreefd ofwel er in geslaagd is zijn
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liefde voor jongens te combineren met zijn streven naar wijsheid. En wanneer die 

zielen drie keer achtereenvolgens dat leven hebben gekozen, krijgen ze zodoende in

de derde duizendjarige omwenteling vleugels en keren ze in het drieduizendste jaar

terug naar hun plaats van herkomst. (Phaedrus 248 c2–249 a5)

In de Phaedrus-mythe is de mate waarin een ziel in de beginfase zicht heeft

gehad op de wereld van de Vormen, bepalend voor hoe het een dergelijke ziel verder

vergaat. De ziel die het meest gezien heeft, komt immers terecht in het lichaam van

een man die wijsheid zal gaan nastreven, d.w.z. van een filosoof; die ziel is duidelijk,

zoals uit het slot van bovenstaande tekst blijkt,  bevoorrecht: voor haar duurt de cyclus

‘slechts’ drieduizend jaar, omdat zij voortdurend op de Vormen is gericht – waarbij

de anamnèsis weer een belangrijke rol speelt – en het leven van de filosoof hierdoor

bepaald wordt. De andere zielen worden na beëindiging van hun eerste leven beoor-

deeld – met betrekking tot de ziel van de filosoof wordt in dit verband niets expliciet

gezegd – en daarbij wordt bepaald of ze de tijd tot de volgende metempsychose straf

moeten ondergaan of beloond worden. De loting en keuze voor hun tweede leven 

vinden plaats in het duizendste jaar. Terwijl bij de eerste metempsychose de ziel, als

ze ook maar iets van de Vormen gezien heeft,  altijd in een mens terechtkomt, kan ze

nu ook in een dier terechtkomen. Iedere ziel kiest het leven dat zij wil, d.w.z. is zelf

verantwoordelijk voor de keuze. In principe is het voor een mens mogelijk om door

zijn levenswijze een betere positie te krijgen in een volgende metempsychose, maar,

zoals vooral duidelijk wordt uit de eschatologische Mythe van Er, waarin op de keuze-

procedure gedetailleerd wordt ingegaan (Politeia X. 617d1–620a5, m.n. 619b7 e.v.),

komt daar in de praktijk niet veel van terecht: vele zielen maken steeds de verkeerde

keuze en leveren zo voor Er een schouwspel op dat zowel medelijden als de lachlust

en verbazing opwekt. Daarmee biedt Plato’s metempsychoseleer uiteindelijk eigenlijk

alleen voor de filosoof een aantrekkelijk  perspectief. Deze immers verwezenlijkt in

zijn ogen als enige wat hij elders (Theaetetus 176 b1–2) aanduidt als �µïÝωσις θεÿ�

κατa τe δυνατÞν: gelijkwording aan god naar vermogen, d.w.z. voor zover dat voor

een mens mogelijk is.

Plato heeft de metempsychoseleer een filosofische dimensie gegeven, met zowel

metafysische als ethische implicaties: de hoogste vorm van geluk is immers het eeuwig

schouwen van de ware werkelijkheid, de wereld van de Vormen, iets wat alleen toekomt,

na een verkorte metempsychosecyclus, aan de ziel van de filosoof. Bovendien is het

van het grootste belang een zo goed mogelijk leven te leiden, omdat dat bepalend is

voor de levensvorm bij de volgende metempsychose. De filosoof zal hierin het best

slagen, omdat hij zicht heeft op de Vormen, die tegelijk ook voorbeeldfunctie hebben

als absolute normen.

Na Plato verdwijnt de metempsychoseleer voor lange tijd uit het zicht om pas in

de latere Platonische traditie, m.n. bij Plotinus, weer een rol te gaan spelen.
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e vrouw van Periander

Over Periander, die rond 600 v.Chr. tiran van Korinthe was, vertelt Herodotos

(5, 92) ons ongeveer anderhalve eeuw later de volgende anekdote. Periander

had een onderpand in bewaring van een relatie, maar kon dit blijkbaar niet meer

terugvinden en daarom zond hij boden naar de Thesprotoi aan de rivier de Acheron

naar het dodenorakel (nekyomanteion) om zijn overleden vrouw Melissa te raadplegen.

Melissa verscheen (epiphaneisa) aan de boden, maar verklaarde dat zij niet zou aanduiden

of meedelen op welke plaats dat onderpand lag, want zij had het koud en was naakt,

omdat zij geen enkel nut had van de kleren die met haar begraven waren, daar die niet

mee verbrand waren. Als bewijs van haar identiteit gaf de schim van Melissa de infor-

matie dat Periander zijn broden in een koude oven had gelegd. Periander herkende

deze verwijzing naar het feit dat hij met zijn vrouw nog na haar dood gemeenschap

had gehad en voorzag op typisch tirannieke wijze in haar gebrek aan verbrande kleren.

Hij kondigde een proclamatie af dat alle Korinthische vrouwen naar het heiligdom van

Hera moesten komen. Deze veronderstelden dat het om een feestelijke bijeenkomst

ging en kwamen allen in hun mooiste kleren, maar Periander had zijn gardesoldaten

tactisch opgesteld en liet door hen alle vrouwen ontkleden en de kleren in een kuil

bijeenbrengen, waar hij ze, onder een gebed voor Melissa, verbrandde. Daarna zond

hij opnieuw boden naar het dodenorakel en deze keer vertelde de schim (eidolon) van

Melissa waar het onderpand opgeborgen was.

In de antieke literatuur vinden wij vermeldingen van dodenorakels (nekyomanteia,

psychomanteia) en ingangen naar het dodenrijk op verschillende plaatsen in de Griekse

wereld. Het enige Griekse dodenorakel dat archeologisch goed bekend is ligt echter in

Thesprotia, in westelijk Epiros (noordwest-Griekenland).

Het nekyomanteion in Thesprotia

De indrukwekkende resten van het nekyomanteion liggen op een rotsheuvel bij het

dorpje Mesopótamon Phanaríou, op de plaats waar de Vouvós (te identificeren met de

antieke Kokytos) samenvloeit met de rivier die tegenwoordig weer met zijn antieke

naam Acheron wordt aangeduid. Ten zuidoosten van deze heuvel strekte zich in de

oudheid het Acherousische meer uit, dat werd gevoed door de Acheron en een uitgang

had naar zee. Later is het door aanslibbing in een moeras veranderd, tengevolge waar-

van dit gebied nog in de jaren dertig van de vorige eeuw verschrikkelijk door malaria

werd geteisterd. Tegenwoordig is het een vruchtbare vlakte, die echter nog steeds

Váltos (moeras) heet. Het landschap doet enigszins Hollands aan – als men de bergen
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op de achtergrond wegdenkt – met vlak bouwland, riet, wilgen en populieren.

Wie ooit de Odyssee zorgvuldig gelezen heeft zal wellicht in bovenstaande beschrij-

ving frappante overeenkomsten hebben opgemerkt met de aanwijzingen die Kirke

aan Odysseus gaf met betrekking tot de plaats waar hij de schim van Teiresias moest

gaan raadplegen (Odyssee 10, 508–515). Odysseus moet met zijn schip aan land gaan aan

de lage kust, waar zich het heilige bos van Persephone bevindt: rijzige populieren en

hun vruchten verliezende wilgen. Hades’ muffe huis zal hij dan vinden bij de rivieren

Acheron, Pyriphlegethon en Kokytos, meer precies op een rots bij de samenvloeiing

van twee rivieren.

Aan Pausanias, op zijn manier ook een belezen classicus, zijn de overeenkomsten

in ieder geval niet ontgaan. Hij was van mening dat Homeros’ beschrijving door dit

deel van het Thesprotische landschap was geïnspireerd (1, 17, 5).

Op de resterende muren van het nekyomanteion zijn in de 18de eeuw een klooster

en een kerkje van H. Ioánnis Pródromos gebouwd. Bij de opgraving (1958–1964 en

1975–1977) is het kerkje intact gelaten (afb. 1).

Het gebouw

Het dodenorakel heeft de vorm van een complex met een bij benadering rechthoekig

grondplan van ruim 62 x 46 m. Aan de doorsneden (afb. 2) kan men zien dat ten

behoeve van de constructie van dit monumentale gebouw de top van de heuvel grondig

is afgeplat. De weggehakte kalksteen van de heuveltop kan voor de bouw gebruikt zijn.
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De plattegrond toont dat het gebouw in twee opeenvolgende fasen tot stand is gekomen:

eerst het oostelijke deel (CDEF in de plattegrond afb. 2) en daarna de westelijke uit-

breiding (ABFG). Het oudste, oostelijke deel heeft een ongeveer vierkante kern (zijden

extern bijna 22 m) met 3,30 m dikke muren, die zijn opgetrokken in zorgvuldig poly-

gonaal muurwerk en die bewaard zijn tot een hoogte van ruim drie meter. Deze kern

is verdeeld in drie schepen, waarvan de buitenste weer elk in drie vertrekken zijn

onderverdeeld. Boven vertrek Kappa en het noordelijke deel van 8 zweeft op een 

constructie van gewapend beton (die tijdens de opgraving is aangebracht) het 18de-

eeuwse kerkje.

Onder het middelste vertrek of middenschip (afb. 3) bevindt zich een in de rots

uitgehakte crypt (afb. 4) van dezelfde afmetingen. De vloer van 8 (tegelijk het plafond

van 9) bestaat uit steenplaten die worden gedragen door vijftien dwarsgeplaatste

parallelle bogen in de crypt.
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Dodenorakels in de Griekse wereld

Afb. 3. Het nekyomanteion,

het centrale vertrek 8 

(zuidwaarts).

Afb. 4. Het nekyomanteion,

de crypt 9 onder vertrek 8

(noordwaarts) tijdens de

opgravingen. 
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Langs de buitenzijde van de noord- en oostmuur en het oostelijke deel van de

zuidmuur van het kerngebouw lopen gangen (3-4-6-7). Nog verder buitenwaarts zien

wij aan de noordkant een rij vertrekken (epsilon-iota), en aan de oostkant een slecht

bewaarde gang 5, evenwijdig aan 4. De zuidelijke gang heeft door dwarsmuurtjes een

labyrintachtig verloop gekregen en mondt uit in het centrale vertrek 8.

De poort aan het westelijke uiteinde van gang 3 was afsluitbaar met een met ijzer

beslagen deur, waar een balk voor geschoven kon worden. Ook tussen de verschillende

gangen en delen van gangen (3-4, 4-6, 6-7) en in de toegang tot vertrek 8 bevonden

zich dergelijke deuren. De inventaris van de verschillende vertrekken zal hieronder

ter sprake komen.

De westelijke uitbreiding omvat een verlengstuk (2) van gang 3 en een open

binnenplaats (1), waaromheen een aantal vertrekken is gegroepeerd. In het algemeen

is dit westelijke deel veel minder goed bewaard gebleven dan met name de kern van

het oostelijke deel.

Chronologie

Voor de datering van het nekyomanteion kunnen wij het beste aan het einde beginnen.

Het einde van het orakel wordt gemarkeerd door een verwoesting die gepaard ging

met een felle brand. Omdat in het gebouw niets is teruggevonden dat later gedateerd

moet worden dan de eerste decennia van de 2de eeuw v.Chr., ligt het voor de hand

deze verwoesting in verband te brengen met Romeinse strafmaatregelen van 168/167

v.Chr., na de slag bij Pydna. Voor het nekyomanteion betekent deze verwoesting het

definitieve einde.

Wanneer is het nekyomanteion gebouwd? De bouw van de westelijke uitbreiding

laat zich, op grond van enkele in de nivelleringslaag onder muren gevonden scherven

en een munt, met redelijke stelligheid in de late 3de eeuw v.Chr. dateren. De datering

van het oudere oostelijke blok is moeilijker en kan niet nauwkeuriger worden bepaald

dan: midden tot tweede helft 4de eeuw, of eerste helft 3de eeuw v.Chr.

Het nekyomanteion als instituut bestond op deze plaats overigens al veel vroeger,

als wij tenminste aannemen dat het door Herodotos in zijn verhaal over de raadpleging

van de schim van Perianders vrouw vermelde dodenorakel hier gelocaliseerd moet

worden. Hoe het er in de tijd van Periander (rond 600 v.Chr.) uitzag, weten wij niet.

De resten van deze vroegere fase zijn vermoedelijk verdwenen bij de nivellering van

de heuveltop ten behoeve van het boven beschreven gebouw. Maar het lijkt niet te

gewaagd ook voor deze vroegere periode een ondergrondse ruimte, mogelijk een

natuurlijke grot, te veronderstellen, ongeveer op de plaats van de latere crypt. Het valt

op dat de van steenblokken gebouwde pilaren die de bogen in de crypt dragen, op hun

beurt steunen op een in de natuurlijke rots uitgespaarde sokkel of richel (afb. 4), die

een zeer onregelmatig verloop heeft. Dit zou er op kunnen wijzen dat de regelmatig

gevormde crypt, zoals wij die nu kennen, tot stand is gekomen door vergroting van

een oorspronkelijk onregelmatige natuurlijke ondergrondse ruimte.
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Procedure

Wij willen trachten te reconstrueren hoe dit dodenorakel functioneerde. Welke middelen

staan ons hiertoe ten dienste? Om te beginnen zijn er de archeologische gegevens:

het gebouw zelf en de erin gevonden voorwerpen. De vondsten zijn bijzonder rijk en

in veel opzichten informatief, maar inscripties, die ons over procedure en ritueel meer

expliciete inlichtingen zouden kunnen geven, zijn helaas niet aan het licht gekomen.

Literaire bronnen die direct betrekking hebben op het nekyomanteion aan de

Acheron zijn schaars. Van Herodotos (5, 92) leren wij eigenlijk alleen dat de schim

van de overledene aan de raadplegers van het orakel verschijnt en tot hen spreekt.

Homeros is over de door Odysseus verrichte handelingen bij het raadplegen van

de schim van Teiresias veel uitvoeriger (Odyssee 10, 516 e.v.; 11, 23 e.v.). Maar hoe relevant

is die informatie voor ons nekyomanteion? Wij zagen dat de topografische aanwijzingen

in de Odyssee sterk aan het gebied herinneren waar het is gesitueerd. Men zou, specu-

latief, in twee richtingen kunnen denken. Het nekyomanteion is vóór-Homerisch en

het traditionele ritueel aldaar heeft model gestaan voor de tekst in de Odyssee. Of het

nekyomanteion is in na-Homerische tijd onder invloed van deze tekst gesticht. In dat

geval zal de Homerische tekst wel zijn stempel gedrukt hebben op het ritueel in het

Thesprotische dodenorakel. Wie voorzichtiger wil zijn, zal toch tenminste aannemen

dat aan zowel de Odyssee-passage als aan het ritueel in ons nekyomanteion bepaalde

algemene patronen van dodenbezweringen ten grondslag liggen. En in die meer 

algemene zin zijn dan ook andere teksten, over andere nekyomanteia of over nekro-

mantische praktijken in het algemeen, van belang.

Als vergelijkingsmateriaal mag zeker het orakel van Trophonios in Lebadeia in

het onderzoek betrokken worden, dat weliswaar archeologisch niet goed bekend is

(zelfs de precieze plaats is omstreden), maar waarover wij vooral door het op eigen

ervaring berustende verslag van Pausanias, uit de tweede helft van de 2de eeuw n.Chr.,

goed geïnformeerd zijn (9, 39). Het is geen dodenorakel in strikte zin, maar het is

nauw verwant. Trophonios is een god van het Hades-Plouton type. Bij Trophonios moet

de raadpleger, evenals in een nekyomanteion, het orakel zelf halen; hij krijgt het niet

door bemiddeling van een orakelpriester of -priesteres. De orakelgrot van Trophonios

werd in de oudheid als een opening naar de onderwereld beschouwd, als wij Loukianos

(2de eeuw n.Chr.) mogen geloven. In Loukianos’ Nekyomanteia vertelt een zekere

Menippos van zijn bezoek aan de onderwereld. Hij doet uitvoerig verslag van de voor-

bereidingen; interessante informatie die echter met grote voorzichtigheid gebruikt

moet worden, want het is moeilijk uit te maken, welke elementen door Loukianos ter

ridiculisering zijn aangedikt of toegevoegd aan de gangbare praktijk, die trouwens in

zijn dagen waarschijnlijk meer exotische elementen bevatte dan in de tijd van ons

nekyomanteion. Menippos’ afdaling naar de onderwereld is gesitueerd in Mesopotamië,

maar voor de terugkeer wijst de hem begeleidende magiër een kortere weg, via de

orakelgrot van Trophonios.
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Dit waren de voornaamste bronnen met hun eigenaardigheden en beperkingen. Wij

proberen nu een antieke bezoeker aan het dodenorakel op zijn weg te volgen. Het

gebouw op de lage heuvel is in het vlakke land al van verre zichtbaar. Als wij dichterbij

komen, vallen de indrukwekkende, zware muren op. Het nekyomanteion maakt een zeer

gesloten, ontoegankelijke indruk, wat in zekere zin geruststellend is. Een nekyomanteion

immers is in wezen een opening naar het dodenrijk. Die opening is noodzakelijk, maar

het is natuurlijk ongewenst dat er ook algemeen vrije doorgang zou worden verleend

aan de doden. Het nekyomanteiongebouw fungeert als een soort sluis. De opening

naar de onderwereld, in het centrale vertrek 8, beveiligd door de bijzonder dikke

muren van het kerngebouw, staat slechts in verbinding met de buitenwereld door de

lange, bochtige gang met vele deuren.

De bezoeker komt binnen door een poort in de noordmuur van de westelijke

uitbreiding. Vandaar wordt hij door een goed afsluitbare poort toegelaten in het voor-

geborchte van het eigenlijke orakelgebouw, gang 3 met de aangrenzende vertrekken

epsilon-êta; de poort naar gang 4 blijft nog gesloten. De vertrekken epsilon en zêta

hadden in het midden een stookplaats en vermoedelijk aanligbedden langs de muren;

in êta is tegen de noordmuur een grote wastafel gebouwd met een afvoer naar buiten,

in de zuidoosthoek bevond zich een kookplaats. Er zijn, naast veel potscherven en

lampen, verkoolde resten van voedsel gevonden (botten van varkens en andere dieren,

tuinbonen). Hier wordt de bezoeker gedurende een aantal dagen voorbereid op zijn

moeilijke en gevaarlijke tocht. Een dergelijke voorbereiding kende ook het orakel van

Trophonios (Pausanias 9, 39, 5); Loukianos’ Menippos moet zich gedurende niet

minder dan negenentwintig dagen op de afdaling prepareren. Met bepaalde leefregels,

reinigingen, gebeden en offers wordt de bezoeker in de juiste gemoedstoestand

gebracht.

Bij de poort die toegang geeft tot gang 4, begint zijn tocht door het duistere 

niemandsland tussen het land der levenden en het dodenrijk. Rechts vóór deze poort

ligt een hoop keien, waarover later meer. Links staat een groot aardewerken vat, voor

een laatste reiniging.

In gang 4 worden verschillende offers gebracht: resten van brandoffers (runderen,

varkens, schapen) zijn aangetroffen in ondiepe holtes in de vloer. Gang 5 en de ver-

trekken thêta en iota zijn te slecht bewaard om ons over hun functie duidelijkheid te

verschaffen. In thêta zijn verkoolde voedselresten aangetroffen. Mogelijk moest men

ook in dit deel van het gebouw enige dagen doorbrengen, alvorens de deur naar de

labyrintgang (6 en 7) geopend werd. In deze gang, met zijn opeenvolging van deuren

en kronkelend verloop, raakt onze bezoeker definitief gedesoriënteerd (wij moeten

niet vergeten dat alles zich afspeelde in het onzekere licht van olielampjes). Op de

vloer staan schalen, waarschijnlijk voor bloedloze offergaven (vgl. Odyssee 10, 518–20).

Tenslotte gaat de laatste deur open en wij betreden het binnenste vertrek (8).
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De zijvertrekken naast 8 (Iota-Mu) staan vol grote voorraadpotten. In de potten

en op de vloer zijn ook hier verkoolde resten van voedsel gevonden (gedetermineerd

konden worden: gerst, tarwe, tuinbonen, lathyrus, hennep? en honing?), alsmede

molens en maalstenen. Gezien de ligging van deze voorraadkamers, die alleen vanuit

8 toegankelijk zijn, mogen wij aannemen dat deze voedselvoorraden bestemd waren

voor de doden. Verder zijn hier voorwerpen aangetroffen die, blijkens de vondstsituatie,

afkomstig moeten zijn van een bovenverdieping of zolder, die zich boven het drie-

schepige kerngebouw heeft bevonden. Daaronder zijn ijzeren landbouwwerktuigen en

bouwvakkersgereedschap. De landbouwwerktuigen kan men zien als votiefgeschenken

van boeren aan de godheden die, behalve vorsten van het dodenrijk, ook de schenkers

van de rijkdom der aarde zijn. Ten aanzien van het steenhouwers- en timmergereed-

schap suggereert de opgraver Dakaris de aannemelijke verklaring dat dit bij de bouw

van het nekyomanteion is gebruikt, vervolgens ongeschikt werd geacht voor gebruik in

het land der levenden en daarom hier is achtergelaten. In de vertrekken Labda en

Labda 1 zijn enkele terracotta protomen (kop en bovenlichaam) gevonden van een

godin, vermoedelijk Persephone.

Wij keren terug naar vertrek 8 (afb. 3). In de zuidoosthoek, direct rechts van de

ingang, lag ook hier een hoop stenen. In de noordoosthoek zijn drie treden bewaard van

een trap. Bij de noordmuur zijn resten gevonden van een grote bronzen ketel. Voorts

zijn eveneens in het noordelijke deel van 8, maar afkomstig van de bovenverdieping,

overblijfselen gevonden van ijzeren spaakwielen en paren ringen en tandwielen (deels

met schuine vertanding) van gegoten brons. Deze onderdelen moeten toebehoord

hebben aan een hijsmachine (mechane). Het is verleidelijk, en zeker niet onmogelijk,

deze hijskraan naar analogie van de deus ex machina in het Griekse theater te inter-

preteren als een technische voorziening, waarmee de verschijning van de eidola der

doden in vertrek 8 langs mechanische weg werd bewerkstelligd. Een minder lugubere

verklaring zou kunnen zijn dat deze hijskraan bij de bouw gebruikt is en om dezelfde

reden als het eerder genoemde bouwvakkersgereedschap op zolder is achtergelaten.

In 9 (afb. 4), het onderaardse vertrek onder 8, zijn veel potscherven gevonden, een

dierlijk skelet (schaap?, vgl. de offers van Odysseus, Odyssee 10, 527 e.v.) en verspreide

dierenbotten. Er is vanuit vertrek 8 geen eigenlijke toegang, noch een trap die in de

crypt afdaalt. Om de crypt te betreden heeft men altijd een van de vloerplaten moeten

oplichten en een ladder moeten gebruiken. Deze nogal geïmproviseerd aandoende gang

van zaken doet sterk denken aan de afdaling in de grot van Trophonios (Pausanias 9,

39, 10): in Pausanias’ tijd was dit geen natuurlijke grot, maar een ondergrondse con-

structie in de vorm van een relatief smalle koepel met een opening bovenin; een trap

naar beneden was er niet, maar telkens als een bezoeker het orakel wilde raadplegen,

werd er een lichte ladder geplaatst.
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Stenen voor Hermes?

In het voorbijgaan hebben wij tweemaal een hoop keien opgemerkt, vóór de poort

naar gang 4 en in vertrek 8 rechts van de ingang. Het vermoeden ligt voor de hand,

dat elke bezoeker een steen op deze twee plaatsen deponeerde. Maar waarom?

De Griekse god die bij uitstek met steenhopen (hermaîoi lóphoi: ‘Hermes-hopen’)

wordt geassocieerd is Hermes. Het was gebruik dat reizigers in het voorbijgaan aan

dergelijke steenhopen een steen toevoegden. Hermes is de beschermer van ingangen

en poorten, en van mensen die onderweg zijn. In het bijzonder begeleidt hij, als

Hermes Psychopompos (‘zielenbegeleider’), gestorvenen op weg naar het dodenrijk.

In die hoedanigheid treedt hij al op in de Odyssee (24, 1 e.v.), en later, in de 5de eeuw

v.Chr., op Attische witgrondige lekythoi (voor het graf bestemde oliekannetjes). En op

een Attische roodfigurige pelike uit ca. 440 v.Chr. (afb. 5), met een voorstelling van
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Afb. 5. In het midden zit Odysseus, met getrokken zwaard; aan zijn voeten twee scha-

pen uit wier doorgesneden kelen nog bloed vloeit; links rijst de schim van Elpenor op

(een metgezel van Odysseus die een dodelijke val heeft gemaakt en nog niet begraven

is); rechts staat Hermes; de namen zijn bij de drie figuren geschreven. Attische rood-

figurige pelike, ca. 440 v.Chr., Boston Museum of Fine Arts 34.79. 



Odysseus en de schim van Elpenor bij de ingang van de onderwereld (vgl. Odyssee 11,

23–89), staat Hermes Odysseus terzijde. Wie, tenslotte, in Lebadeia het orakel van

Trophonios raadpleegde, werd in een bepaalde fase van de voorbereidingen begeleid

door twee jongens die Hermai genoemd werden (Pausanias 9, 39, 7). In het licht van

het bovenstaande zou ik de steenhopen, die in het nekyomanteion het begin en het

einde markeren van de weg naar Hades’ Huis, willen zien als tekens van Hermes;

door er een steen op te werpen plaatste de bezoeker zich onder de bescherming van

Hermes, zowel op de heen- als op de terugweg.

Een aangrijpende ervaring

Wanneer wij bij een bezoek aan de kale ruïnes van het Thesprotische dodenorakel

willen proberen ons in te leven in de gemoedstoestand van een antieke bezoeker, dan

is wellicht Pausanias, die als ooggetuige en ervaringsdeskundige over het orakel van

Trophonios bericht, onze beste gids. Wanneer de orakelraadpleger, na dagenlange

voorbereiding, over de gammele ladder is afgedaald in de ondergrondse ruimte, gaat

hij op de vloer liggen, met honingkoeken in zijn handen, en steekt zijn voeten in een

nauwe doorgang onder in de muur. In een flits wordt hij door die doorgang naar een

zijvertrek gesleurd. Wat hij daar ervaart, varieert van geval tot geval: sommigen horen

en anderen zien dingen die hen onderrichten over wat zij willen weten. Nadat hij

weer uit de ondergrondse ruimte boven is gekomen, wordt de orakelraadpleger eerst

opgevangen door de priesters, die hem op de ‘zetel van Mnemosyne (Herinnering)’

zetten en hem uithoren over alles wat hij gezien en vernomen heeft. Daarna geven zij

hem over aan zijn verwanten, die hem naar een ruimte dragen waar hij ook tijdens de

voorbereiding al enige tijd heeft doorgebracht. Hij is dan nog geheel bevangen door

angst en zich niet bewust van zichzelf of zijn omgeving. Geleidelijk aan komt hij

weer bij kennis en mettertijd zal zelfs zijn vermogen tot lachen terugkeren.
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