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In	  Naam	  van	  de	  Godin:	  Sicilië	  vanuit	  vrouwelijk	  perspectief.	  
Derde	  Mediterrane	  rondreis	  van	  Academie	  PanSophia	  voorjaar	  2013	  o.l.v.	  archeologe	  

Stella	  Lubsen-‐Admiraal.	  	  Annine	  van	  der	  Meer	  schreef	  de	  reisverslag.	  Jaap	  Craamer	  verzorgde	  de	  
foto’s	  

De	  Siciliaanse	  verhaalkunstenares	  Barbara	  Crescimanno	  vertelt	  over	  het	  ontstaan	  van	  haar	  
geboorteland	  Sicilië	  het	  volgende	  verhaal	  dat	  voortkomt	  uit	  een	  oude	  orale	  en	  inheemse	  traditie:	  	  
‘Er	  wordt	  verteld	  dat	  er	  in	  het	  centrum	  van	  de	  Oude	  Wereld	  een	  zee	  was	  met	  in	  het	  midden	  daarvan	  
een	  eiland:	  Sikelìa.	  In	  de	  centrale	  vruchtbare	  vlakte	  was	  het	  voortdurend	  lente	  en	  er	  was	  een	  meer	  
met	  onderaardse	  bronnen.	  Kore	  leefde	  naast	  dit	  meer,	  zij	  was	  het	  ‘meisje’,	  de	  ‘spiegel	  van	  de	  maan’.	  
Zij	  was	  de	  dochter	  van	  de	  Griekse	  Demeter	  en	  Hekate,	  van	  de	  Phoenicische	  Tanit,	  de	  moeder	  van	  de	  
Anatolische	  Cybele.	  Zij	  had	  geen	  naam	  omdat	  ze	  geboren	  was	  in	  een	  tijd	  dat	  er	  nog	  geen	  stemmen	  
waren	  die	  haar	  naam	  konden	  oproepen	  of	  zingen.	  Zij	  leefde	  daar	  op	  die	  hoge	  vlakte,	  midden	  op	  het	  	  	  
Eiland,	  midden	  in	  de	  zee,	  in	  het	  midden	  van	  de	  Oude	  Wereld.	  En	  in	  de	  stilte	  van	  de	  dageraad	  van	  de	  
wereld,	  streelde	  ze	  met	  haar	  voeten	  de	  aarde,	  riep	  ze	  zingend	  de	  bloemen	  en	  de	  kruiden,	  de	  
vruchtbare	  gewassen	  en	  de	  bijen	  tot	  leven....Ze	  begon	  haar	  eigen	  bloed	  te	  vergieten,	  het	  stroomde	  
warm	  langs	  haar	  benen	  en	  voedde	  de	  aarde	  en	  het	  water	  van	  het	  meer	  kleurde	  rood.	  En	  in	  de	  schoot	  
van	  de	  Moeder,	  die	  zij	  nu	  zelf	  geworden	  was,	  bracht	  het	  bloed	  haar	  nieuwe	  dromen...	  En	  in	  ontelbare	  
cycli	  bracht	  zij	  voort	  bergen,	  wateren,	  bloemen,	  dieren	  en...	  mensen’.	  	  	  
Tot	  zover	  het	  verhaal	  van	  Barbara.	  Zij	  is	  naast	  verhalenvertelster	  ook	  leidster	  van	  de	  Trizziridonna	  
groep	  op	  Sicilië	  en	  tevens	  bezield	  frame-‐drumspeelster	  en	  danseres.	  Via	  verhalen,	  zang	  en	  dans	  voert	  
ze	  je	  naar	  het	  moederlandse	  Sicilië.	  
	  
De	  tocht.	  De	  Ommegang	  in-‐naam-‐van-‐de-‐godin	  zal	  zich,	  heel	  symbolisch,	  voltrekken	  in	  zeven	  stadia.	  
We	  reizen	  naar	  zeven	  aan	  haar	  gewijde	  heiligdommen.	  De	  reis	  vormt	  een	  inwijding	  in	  bewustzijn.	  Als	  
eerste	  ontmoeten	  wij	  de	  Moeder	  Gods	  in	  Palermo.	  Daarna	  maken	  wij	  de	  ommegang	  rond	  het	  eiland	  
in	  zeven	  stappen.	  Wij	  bezoeken	  1.	  De	  inheemse	  godin	  Egesta	  bij	  Segesta.	  2.	  De	  godin	  van	  de	  liefde	  op	  
haar	  Venusberg	  te	  Erice.	  3.	  Moeder	  Aarde	  in	  haar	  grot	  op	  het	  eiland	  Levanzo.	  4.	  Demeter	  en	  
Kore/Persephone	  in	  hun	  oude	  mysterieheiligdom	  van	  Selinunte.	  5.	  Demeter	  en	  Kore/Persophone	  in	  
hun	  heiligdom	  in	  Agrigento.	  6.	  Demeter	  en	  Kore/Persephone	  in	  hun	  heiligdom	  te	  Morgantina.	  7.	  
Athena	  in	  Syracuse	  in	  haar	  heiligdom,	  dat	  nu	  aan	  Maria	  gewijd	  is.	  Dan	  is	  de	  cirkel	  gesloten.	  We	  
begonnen	  met	  Maria	  en	  eindigen	  met	  haar.	  
	  
	  
	  
	  
	  



2	  
	  

Dit	  reisverslag	  is	  opgebouwd	  uit	  	  
	  
1.	  Sicilië,	  een	  inleiding	  
2.	  Palermo	  met	  Maria	  
3.	  Segesta	  met	  Egesta	  
4.	  Erice	  met	  Venus	  
5.	  Lévanzo	  met	  de	  aarde-‐	  en	  stammoeder	  
6.	  Selinunte	  met	  Demeter	  en	  Kore	  	  
7.	  Agrigento	  met	  Demeter	  en	  Kore	  
8.	  Morgantina	  met	  Demeter	  en	  Kore	  
9.	  Syracuse	  met	  Athena	  en	  Maria	  
	  
1.	  Sicilië,	  een	  inleiding	  
	  
Sicilië	  is	  het	  driehoekige	  eiland	  van	  de	  drievoudige	  godin:	  zij	  die	  zich	  manifesteert	  als	  de	  godin	  
Demeter,	  Kore/Persephone	  en	  Hekate.	  Op	  Sicilië,	  waar	  de	  godenwereld	  zich	  na	  de	  8ste	  eeuw	  v.	  Chr.	  
sterk	  vergriekst,	  ligt	  de	  nadruk	  meestal	  op	  haar	  manifestatie	  als	  Kore/Persephone;	  deze	  twee	  namen	  
voor	  dezelfde	  godin	  worden	  door	  elkaar	  gebruikt;	  de	  nuance	  ligt	  hem	  in	  een	  verschillend	  aspect.	  	  
Hoe	  dat	  zo?	  Kore/Persephone	  is	  de	  dochter	  van	  Moeder	  Demeter,	  zij	  is	  haar	  onder-‐aardse	  of	  
onderwereld	  aspect.	  Bovengronds,	  dus	  op	  Moeder	  Aarde,	  zorgt	  Demeter	  in	  de	  lente	  en	  de	  zomer	  
voor	  de	  bloei	  van	  de	  natuur	  en	  de	  vruchten	  van	  een	  rijke	  oogst.	  In	  de	  herfst	  en	  winter	  sterft	  de	  
natuur	  af	  en	  gaat	  zij,	  gepersonificeerd	  als	  haar	  dochter	  Kore/Persephone,	  ondergronds.	  Want	  onder	  
de	  grond	  ontkiemt	  de	  graankorrel	  en	  komt	  als	  de	  rijke	  halm	  tot	  wasdom	  boven	  de	  aarde	  om	  later	  
geoogst	  te	  worden.	  Op	  Sicilië	  symboliseren	  vooral	  de	  korenhalm	  en	  de	  granaatappel	  (bloesem)	  de	  
levenskracht	  van	  Moeder	  Aarde	  (Gr.	  Aarde	  =	  Chthonië	  of	  Chthonia;	  vandaar	  ons	  woord	  ‘chthonisch’;	  
‘autochthonisch	  is	  dus	  ‘van	  deze	  aarde’).	  	  

Symbolen	  van	  Demeter.	  Hoofdsymbool	  van	  Demeter	  is	  dus	  meestal	  de	  volle	  korenhalm,	  vaak	  zie	  je	  
haar	  met	  drie	  korenhalmen.	  Demeter	  in	  haar	  lente-‐	  en	  zomeraspect	  wordt	  ‘Kore’	  genoemd,	  het	  
‘meisje’	  of	  ‘de	  maagd’;	  Demeter	  in	  haar	  herfst-‐	  en	  winter	  aspect	  wordt	  ‘Persephone’	  genoemd,	  ook	  
een	  meisje,	  jone	  vrouw	  of	  maagd.	  Persephone	  is	  het	  oeroude	  donkere	  en	  vernietigende	  aspect	  van	  
de	  godin,	  een	  aspect	  dat	  je	  b.v.	  ook	  tegenkomt	  in	  de	  donkere	  Indiase	  Kali.	  Een	  andere	  naam	  voor	  
Persophone	  is	  Hecate	  of	  ook	  Hell	  of	  Holle	  (Barbara	  Walker,	  The	  Woman’s	  Encyclopedia	  of	  Myths	  and	  
Secrets,	  New	  York,	  1983,	  786).	  De	  mythe	  van	  haar	  ontvoering	  naar	  de	  onderwereld,	  is	  een	  latere	  
patriarchale	  vertaling	  van	  een	  veel	  oudere	  mythe	  (Walker,	  786).	  
	  
De	  drievoudige	  Demeter.	  In	  De-‐meter	  zit	  het	  Griekse	  woord	  mèter	  en	  het	  Latijnse	  woord	  mater,	  
moeder.	  Het	  woord	  ‘De’	  of	  ‘Ge‘	  is	  afkomstig	  van	  Gaia,	  de	  aarde.	  Dus	  Demeter	  betekent	  letterlijk	  
‘Moeder	  Aarde’.	  (Van	  Venus	  tot	  Madonna,	  331,	  hierna	  afgekort	  van	  VVTM).	  	  
De	  drie	  aspecten	  van	  de	  Moeder	  in	  Griekenland	  komen	  tot	  uiting	  in	  de	  drie	  halmen	  die	  het	  

natuurlijke	  drievoudige	  aspect	  van	  de	  godin	  uitdrukken	  
als	  meisje,	  moeder	  en	  oude	  vrouw,	  Kore/Persephone,	  
Demeter	  en	  Hekate.	  Haar	  drie	  kanten	  komen	  terug	  in	  
de	  Venusdriehoek	  die	  symbool	  staat	  voor	  deze	  drie	  
aspecten	  van	  de	  godin.	  

	  
De	  driehoekige	  vorm.	  Het	  drievoudige	  komt	  tot	  
uitdrukking	  in	  de	  driehoekige	  vorm	  van	  het	  eiland	  
Sicilië.	  Daarom	  kent	  men	  op	  Sicilië	  ook	  het	  uit	  drie	  
delen	  bestaande	  embleem,	  dat	  in	  de	  aanhef	  van	  dit	  
stuk	  wordt	  afgebeeld.	  Al	  vanaf	  de	  oude	  Griekse	  tijd	  
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wordt	  het	  gebruikt	  als	  symbool	  van	  het	  eiland.	  Het	  bestaat	  uit	  het	  hoofd	  van	  de	  godin	  dat	  door	  drie	  
korenaren	  omringd	  wordt;	  het	  zijn	  symbolen	  van	  de	  landbouw.	  Haar	  hoofd	  staat	  tussen	  drie	  
ronddraaiende	  benen	  die	  haar	  verbinden	  met	  de	  oude	  Hekate	  Triformis	  of	  drievormige	  Hekate.	  	  
Dit	  embleem,	  dat	  ook	  wel	  de	  Trinakria,	  de	  drie	  kapen	  van	  het	  eiland	  (Gr.	  akria	  =kapen)	  wordt	  
genoemd,	  prijkt	  nog	  steeds	  op	  de	  vlag	  van	  Sicilië.	  Je	  komt	  het	  overal	  tegen	  in	  de	  vorm	  van	  kleurrijke	  
terracotta	  souvenirs	  in	  de	  straten	  van	  Monreale	  en	  Palermo.	  Na	  onze	  aankomst	  op	  zaterdag	  25	  mei	  
2013	  doen	  wij	  deze	  beide	  steden	  aan.	  Wij	  zullen	  tot	  woensdag	  5	  juni	  2013	  op	  Sicilië	  blijven.	  

De	  natuurlijke	  omstandigheden	  

Vulkanen.	  De	  bodem	  van	  Sicilië	  is	  door	  vulkanen	  geschud	  sinds	  het	  ontstaan.	  Vulkanen	  komen	  voor	  
in	  onderaardse	  zones	  waar	  tectonische	  platen	  over	  elkaar	  schuiven.	  Dit	  vormt	  magma	  en	  gas	  en	  dat	  
wil	  door	  de	  aardkorst	  heen	  ontsnappen.	  Sicilië	  kent	  drie	  hotspots	  van	  vulkanische	  activiteit:	  1.	  De	  
Etna	  in	  het	  oosten	  aan	  de	  Ionische	  zee.	  Deze	  vulkaan	  ontstond	  500.000	  jaar	  geleden	  	  als	  gevolg	  van	  
onderzeese	  erupties.	  2.	  Als	  tweede	  zijn	  er	  de	  vulkanen	  op	  de	  Aeolische	  of	  Liparische	  eilanden	  in	  het	  
Noordoosten,	  een	  van	  de	  eilanden	  heet	  zelfs	  ‘Vulcano’	  en	  het	  eiland	  Stromboli	  heeft	  nog	  steeds	  een	  
werkende	  krater.	  3.	  Als	  derde	  zijn	  er	  de	  twee	  Pelasgische	  eilanden	  Pantelleria	  en	  Linosa	  in	  het	  
zuiden.	  Zij	  liggen	  in	  het	  kanaal	  van	  Sicilië	  dat	  Europa	  scheidt	  van	  de	  Afrikaanse	  kust	  met	  een	  afstand	  
van	  140	  km.	  Zij	  bevinden	  zich	  op	  een	  kloof	  tussen	  de	  twee	  continentale	  platen	  van	  Sicilië	  en	  Tunesië.	  
Deze	  platen	  bewegen	  zich	  naar	  elkaar	  toe	  en	  dat	  geeft	  onderaardse	  spanning	  en	  beweging	  In	  ieder	  
gebied	  is	   de	  vulkanische	  
activiteit	   anders,	  maar	  met	  
regelmaat	   van	  de	  klok	  zijn	  er	  

uitbarstingen,	  die	  
voor	  een	   inferno	  van	  vuur	  
en	  lava	   zorgen	  maar	  ook	  
voor	  veel	   vruchtbaarheid	  op	  
akkers	  in	   het	  heuvelland	  en	  
in	  de	   vlakten.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

De	  Pelasgische	  eilanden.	  Hun	  naam	  is	  ontleend	  aan	  het	  Griekse	  woord	  voor	  ‘zee’	  of	  ‘pelagos’.	  
Oorspronkelijk	  horen	  ze	  bij	  Noord-‐Afrika	  maar	  na	  de	  IJstijd	  begint	  het	  zeewater	  te	  stijgen	  en	  lopen	  de	  
kust	  gebieden	  langzaam	  onder	  water.	  De	  landbrug	  tussen	  Afrika	  en	  Europa	  verdwijnt	  onder	  water	  en	  
de	  bergtoppen	  die	  verbindings	  route	  veranderen	  in	  eilanden.	  De	  inwoners	  van	  de	  kustgebieden	  in	  
Noord-‐Afrika	  zoeken	  enerzijds	  een	  veilig	  heenkomen	  naar	  het	  Noorden	  toe	  en	  trekken	  naar	  de	  
Noord-‐Atlantische	  kusten	  en	  de	  eilanden	  in	  de	  Middellandse	  zee.	  Anderzijds	  trekt	  een	  deel	  van	  hen	  
oostwaarts	  en	  bereikt	  via	  Egypte	  Kreta	  en	  Griekenland	  en	  legt	  daar	  de	  basis	  voor	  een	  vòòr-‐Helleense	  
cultuur.	  Robert	  Graves	  schreef	  hierover	  een	  bekend	  boek	  getiteld	  Greek	  Myths	  (London,	  1955,	  
Houten,	  1993).	  	  
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De	  onderwereld	  is	  dichtbij.	  De	  levende	  onderaardse	  activiteit	  op	  Sicilië	  heeft	  gemaakt	  dat	  de	  
inwoners	  sinds	  mensenheugenis	  de	  onderwereld	  als	  heel	  dichtbij	  ervaren.	  Zij	  beleven	  die	  aan	  den	  
lijve	  want	  de	  aarde	  rookt,	  brandt	  en	  schudt	  op	  gezette	  tijden	  onder	  hen.	  Zij	  zijn	  daardoor	  van	  
oudsher	  verbonden	  met	  de	  chthonische	  goden,	  de	  onderaardse	  godheden.	  Een	  van	  hen	  is	  de	  ‘wilde	  
godin’,	  de	  koningin	  of	  de	  ‘Riggina’,	  zij	  die	  onder	  Griekse	  invloed	  Kore/Persephone	  wordt	  genoemd	  
(zie	  ook	  ‘Riggina’of	  ‘Wanassa’	  in	  Cyprus,	  LOMA	  184).	  	  
Haar	  chthonische	  aspect	  komt	  terug	  in	  de	  plaatselijke	  mythe	  waarin	  zij	  ieder	  jaar	  naar	  de	  
onderwereld	  afdaalt	  om	  daar	  voor	  drie	  maanden	  de	  gemalin	  van	  Hades,	  de	  vorst	  van	  het	  dodenrijk	  in	  
de	  onderwereld,	  te	  worden.	  Mede	  hierdoor	  hebben	  de	  eilandbewoners	  een	  diep	  respect	  voor	  de	  
onderwereld	  en	  de	  dodencultus.	  De	  Grieken	  die	  het	  eiland	  na	  de	  8ste	  eeuw	  v.	  Chr.	  bevolken	  passen	  
hun	  mythen	  daarop	  aan.	  Wanneer	  Demeter	  haar	  dochter	  Kore/Persephone	  zoekt,	  dwaalt	  zij	  rond	  
over	  Sicilië;	  ze	  zoekt	  zelfs	  rondom	  de	  Etna.	  	  

Onderwereld	  goden.	  Op	  Sicilië	  ontwikkelen	  de	  godheden	  en	  hun	  mythen	  een	  sterk	  chthonisch-‐	  of	  
onderwereld	  aspect.	  Met	  name	  Demeter	  en	  Kore	  worden	  hier	  ‘chthonische’	  goden	  genoemd,	  maar	  
er	  zijn	  ook	  Zeus	  en	  Dionysos,	  die	  als	  Zeus	  Meilichios	  en	  Dionysos	  Meilichios	  een	  slangachtige	  vorm	  
aannemen.	  Volgens	  een	  andere	  traditie	  hoort	  daar	  ook	  nog	  Dionysos	  Zagreus	  bij.	  	  
Daarnaast	  is	  er	  de	  mythe	  rond	  Thalia,	  die	  op	  Sicilië	  ook	  wel	  Etna	  wordt	  genoemd.	  De	  Griekse	  Thalia	  is	  
de	  vrolijke	  muze	  van	  de	  komedie,	  die	  wordt	  voorgesteld	  als	  opgewekt	  jong	  meisje	  dat	  geboren	  wordt	  
in	  de	  velden	  temidden	  van	  herders	  en	  goden.	  Op	  voorstellingen	  wordt	  zij	  omkranst	  met	  
klimopbladeren	  en	  houdt	  zij	  een	  trommel	  in	  haar	  rechterhand	  en	  in	  haar	  linkerhand	  het	  grijnzende	  
masker	  van	  een	  mannelijke	  toneelspeler,	  want	  toneelspelen	  was	  in	  Griekenland	  alleen	  voor	  mannen	  
weggelegd.	  Maar	  zij	  is	  de	  zeer	  vrouwelijke	  muze	  die	  op	  het	  toneel	  van	  deze	  mannenwereld	  voor	  de	  
broodnodige	  balans	  moet	  zorgen...	  	  

	  
De	  Palici,	   zonen	  van	  Etna	  
en	  Zeus.	  In	   de	  patriarchale	  
vorm	  van	  de	   mythe	  wordt	  
Thalia,	  of	   Etna,	  verleid	  
door	  Zeus;	   na	  dit	  gebeuren	  
draagt	  zij	   een	  tweeling	  in	  
haar	  schoot.	   Zij	  is	  bang	  voor	  
de	  jaloezie	   van	  Hera,	  de	  
wettelijke	   echtgenote	  van	  
Zeus.	   Daarom	  vraagt	  
zij	  Zeus	  haar	   te	  verbergen	  in	  
het	   binnenste	  van	  
de	  aarde.	  	  En	   zo	  geschiede.	  	  	  
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De	  Siciliaanse	  mythen	  verbinden	  twee	  identieke	  ronde	  meertjes,	  ontstaan	  uit	  in	  de	  aarde	  
opborrelende	  geysers,	  met	  de	  geboorte	  van	  een	  chthonische	  jongenstweeling.	  Omdat	  deze	  meertjes	  
in	  de	  buurt	  van	  het	  oude	  Palica,	  een	  stad	  ten	  zuiden	  van	  de	  Etna	  in	  de	  vlakte	  van	  Catania	  (bij	  het	  
huidige	  Palagonia)	  lag,	  noemt	  men	  de	  tweelingbroertjes	  ‘de	  Palici’.	  De	  plaatselijke	  mythen	  zijn	  
verweven	  met	  deze	  goddelijke	  tweeling,	  die	  hier	  al	  in	  de	  7de	  eeuw	  v.	  Chr.	  een	  belangrijke	  cultusplaats	  	  
had.	  De	  beide	  identieke	  ronde	  kratermeren	  met	  bubbelend	  zwavelhoudend	  water	  waren	  als	  twee	  
ogen	  in	  het	  landschap.	  Tot	  1935	  rookten	  ze	  en	  gaven	  ze	  stoom	  af	  als	  waren	  het	  twee	  kokende	  
pannen.	  Maar	  er	  is	  nu	  geen	  meer	  meer	  over;	  het	  water	  vloeit	  in	  tanks	  waarin	  men	  kooldioxide	  
produceert.	  Op	  een	  Siciliaanse	  site	  lees	  ik	  dat	  de	  zonen	  van	  Etna	  en	  Zeus	  gevangen	  zitten	  in	  een	  tank.	  
Arme	  broertjes!	  	  

Het	  landschap.	  De	  godin	  die	  je	  het	  eerst	  en	  het	  meest	  tegenkomt	  op	  Sicilië	  is	  Moeder	  Aarde.	  In	  het	  
ooit	  aan	  haar	  gewijde,	  afwisselende	  landschap	  manifesteert	  zij	  zich	  in	  glooiiende	  heuvels,	  vruchtbare	  
velden,	  bossen	  en	  rivieren.	  Vroeger	  vervoerden	  die	  rivieren	  een	  derde	  meer	  water	  en	  waren	  
daardoor	  beter	  bevaarbaar.	  Bovendien	  waren	  er	  veel	  bronnen,	  beekjes	  en	  kabbelende	  riviertjes.	  Het	  
eiland	  was	  vroeger	  zwaar	  bebost	  maar	  de	  bomen	  werden	  omgehakt	  voor	  de	  scheepsbouw	  of	  
opgegeten	  door	  de	  geiten.	  Nu	  zijn	  er	  vele	  boomloze	  valleien	  die	  toch	  uiterst	  vruchtbaar	  zijn	  vanwege	  
de	  lava	  uit	  vulkanen.	  Van	  het	  land	  is	  62%	  is	  heuvelachtig,	  24%	  is	  bergachtig	  en	  14%	  is	  vlak	  en	  
vruchtbaar	  laagland.	  

Ligging.	  Sicilië	  is	  het	  grootste	  eiland	  in	  de	  Middellandse	  Zee.	  Omdat	  het	  zo	  centraal	  ligt	  werd	  het	  door	  
vele	  zeevarende	  volken	  aangedaan.	  Daarom	  werd	  het	  een	  mengvat	  van	  culturen.	  Eerst	  komen	  de	  
volken	  uit	  het	  vasteland	  van	  Italië	  en	  het	  Iberisch	  schiereiland.	  Daarna	  volgen	  de	  Phoeniciërs	  uit	  de	  

Levant	  en	  dan	  komen	  de	  Grieken,	  gevolgd	  
door	  de	  Romeinen	  en	  de	  Joden.	  Daarna	  maken	  
achtereenvolgens	  de	  Byzantijnen	  uit	  
Constantinopel,	  de	  Arabieren,	  de	  Noormannen	  
(uit	  het	  naar	  hen	  genoemde	  Franse	  
Normandië),	  de	  Hohenstaufen	  en	  de	  
Habsburgers	  uit	  Duitsland	  hun	  opwachting.	  De	  
Fransen	  en	  Spanjaarden	  sluiten	  de	  rij.	  	  	  

De	  inheemse	  bewoners.	  De	  antieke	  Atheense	  
historicus	  Thucydides	  voorziet	  ons	  van	  
informatie	  over	  de	  inheemse	  voor-‐Griekse	  
volkeren	  van	  Sicilië	  (Vol	  VI,	  1-‐5).	  Vanaf	  18.000	  
BC	  zijn	  er	  bewijzen	  van	  bewoning.	  De	  Siculi	  
bewoonden	  het	  oostelijke	  en	  centraal-‐

zuidelijke	  deel	  van	  het	  eiland,	  in	  een	  gebied	  tussen	  Syracuse	  en	  Gela	  met	  het	  moderne	  Palagonia	  en	  
het	  antieke	  Morgantina.	  Zij	  hadden	  een	  verbinding	  met	  de	  culturen	  van	  het	  Appennijnengebergte	  
van	  het	  Italiaanse	  vasteland	  (die	  vanaf	  ca.	  4000	  v.	  Chr.	  Indo-‐Europese	  invloed	  ondergingen).	  	  De	  
Sicani	  leefden	  op	  het	  westelijk	  deel	  van	  het	  eiland.	  Zij	  zijn	  van	  vòòr-‐Indo-‐Europese	  origine	  en	  hebben	  
verbinding	  met	  de	  Iberische	  culturen	  (waar	  oudere	  matriarchale	  elementen	  bewaard	  worden).	  	  

	  
Welke	  opeenvolgende	  culturen	  kent	  het	  eiland?	  
	  
*De	  Elymiërs.	  Als	  eersten	  zijn	  daar	  in	  de	  prehistorie	  de	  Elymiërs.	  Dezen	  zijn	  de	  volgelingen	  van	  prins	  
Aeneas	  die	  volgens	  de	  patriarchale	  mythe	  van	  de	  Late	  Bronstijd	  met	  zijn	  vader	  op	  zijn	  schouder	  en	  
zijn	  zoon	  aan	  de	  hand,	  het	  brandende	  Troje	  verlaat	  en	  westwaarts	  gaat.	  Op	  doorreis	  in	  Sicilië	  verkiest	  
een	  aantal	  van	  zijn	  volgelingen	  het	  daar	  te	  blijven	  en	  hem	  niet	  te	  volgen	  naar	  Latium,	  waar	  hij	  later	  
Rome	  zal	  stichten.	  
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*De	  Phoeniciërs.	  Vanaf	  de	  10e	  eeuw	  v.	  Chr.	  vestigen	  zij	  zich	  vooral	  in	  het	  noordwesten	  en	  westen;	  de	  
streek	  rond	  het	  huidige	  Palermo	  en	  Trapani.	  In	  Noord-‐Afrika	  stichten	  zij	  de	  stad	  Carthago	  waar	  later	  
Hannibal	  uit	  voort	  zal	  komen.	  

*De	  Grieken.	  Daarna	  komen	  in	  735	  v.	  Chr.	  de	  Grieken.	  Gedreven	  door	  een	  tekort	  aan	  vruchtbare	  
landbouwgronden	  in	  het	  rotsachtige	  Griekenland,	  waaieren	  zij	  uit	  over	  Zuid-‐Italië	  en	  Sicilië.	  Die	  
gebieden	  vormen	  met	  Griekenland	  het	  zogenaamde	  Groot-‐Griekenland	  of	  Magna	  Grecia.	  
Aanvankelijk	  vestigen	  de	  Grieken	  zich	  in	  nieuwe	  steden	  aan	  de	  oostkust	  van	  Sicilië.	  Later	  trekken	  ze	  
het	  achterland	  in	  waar	  ze	  in	  conflict	  komen	  met	  de	  inheemse	  Siculi.	  Het	  komt	  tot	  botsingen	  en	  de	  
Grieken	  slagen	  erin	  de	  inheemse	  volken	  aan	  zich	  te	  onderwerpen.	  Zij	  voeren	  betere	  
landbouwtechnieken	  in	  op	  het	  zo	  vruchtbare	  land;	  er	  wordt	  onder	  andere	  tarwe	  verbouwd	  en	  er	  
worden	  amandel-‐	  en	  granaatappelbomen	  geplant.	  Dieren	  worden	  gefokt.	  Naast	  successen	  in	  
landbouw	  en	  veeteelt	  voeren	  de	  westelijke	  Grieken	  niet	  alleen	  handel	  met	  het	  moederland	  maar	  ook	  
met	  Spanje	  en	  Noord-‐Afrika.	  Daardoor	  worden	  ze	  zeer	  rijk.	  Het	  eerste	  muntgeld	  verschijnt	  in	  de	  
Griekse	  steden	  vanaf	  de	  5e	  eeuw	  v.	  Chr.	  

Spanningen.	  Net	  als	  in	  Griekenland	  legt	  de	  aristocratie	  ook	  in	  Sicilië	  de	  hand	  op	  de	  beste	  gronden.	  Zij	  
onderdrukt	  de	  gewone	  Grieken	  maar	  ook	  de	  door	  handel	  rijk	  geworden	  ‘nieuwe	  rijken’.	  Een	  van	  de	  
oplossingen	  om	  sociale	  en	  economische	  spanningen	  te	  verminderen	  vormt	  de	  tirannie.	  Een	  tiran	  of	  
alleenheerser	  komt	  meestal	  voort	  uit	  de	  rijke	  middenklasse.	  	  Intussen	  wordt	  er	  niet	  alleen	  intern	  
strijd	  gevoerd	  in	  de	  Griekse	  steden,	  ook	  tussen	  de	  steden	  onderling	  is	  er	  veel	  strijd.	  De	  
geschiedenisboeken	  puilen	  uit	  van	  de	  oorlogen	  die	  gevoerd	  zijn.	  Daar	  hoef	  ik	  verder	  niet	  te	  veel	  
woorden	  aan	  vuil	  te	  maken.	  Het	  is	  een	  feit	  dat	  wanneer	  jij	  je	  krachten	  verzwakt	  door	  onderling	  strijd	  
te	  voeren,	  er	  een	  speler	  van	  buiten	  komt	  die	  het	  stokje	  overneemt.	  En	  zo	  geschiedde.	  	  

Tempels.	  De	  Griekse	  voorspoed	  zorgt	  voor	  een	  enorme	  bouwactiviteit.	  Sicilië	  wordt	  één	  openlucht	  
heiligdom	  voor	  tempels	  in	  de	  strenge	  Dorische	  stijl.	  Op	  Sicilië	  staan	  meer	  goed	  bewaarde	  Griekse	  
tempels	  dan	  in	  Griekenland	  zelf.	  Hier	  zijn	  de	  tempels	  monumentaler	  en	  ruimtelijker	  dan	  in	  
Griekenland.	  De	  meeste	  tempels	  zijn	  in	  de	  Dorische	  stijl	  gebouwd.	  
De	  Dorische	  tempel	  is	  in	  drieën	  gedeeld.	  Als	  eerste	  is	  er	  een	  soort	  voorruimte	  (pronaos).	  Als	  tweede	  
een	  langwerpige	  kamer	  met	  het	  beeld	  van	  de	  godheid	  erin	  (cella).	  Altijd	  is	  deze	  op	  het	  oosten	  gericht	  
zodat	  de	  opgaande	  zon,	   de	  bron	  van	  alle	  leven,	  
het	  beeld	  kan	  beschijnen	   en	  de	  mensen	  het	  dan	  
kunnen	  zien.	  Als	  derde	   daarachter	  is	  er	  de	  
schatkamer	   (opisthodomos).	  Er	  
omheen	  loopt	  een	   zuilengalerij	  
(peristylium)	  en	  het	   geheel	  staat	  vaak	  op	  
een	  verhoging	  die	  met	   trappen	  bereikbaar	  is.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
Het	  theater.	  Bij	  de	  tempels	  is	  er	  vaak	  ook	  een	  theater	  gewijd	  aan	  Dionysos.	  Het	  is	  vaak	  in	  de	  rots	  
uitgehakt	  met	  een	  panoramisch	  uitzicht	  op	  het	  land	  erachter.	  In	  de	  toneelstukken	  spelen	  alleen	  
mannen,	  zij	  doen	  ook	  de	  vrouwenrollen.	  	  Vrouwen	  mogen	  ook	  niet	  in	  de	  volksvergadering	  komen,	  zij	  
hebben	  geen	  stemrecht	  net	  als	  de	  slaven.	  	  
Lysistrata.	  In	  411	  v.	  Chr.	  dicht	  de	  blijspeldichter	  Aristophanes	  een	  blijspel	  genaamd	  ‘Lysistrata’.	  De	  
vrouwen	  van	  Athene	  grijpen	  naar	  een	  ‘seksstaking’	  om	  hun	  mannen	  te	  dwingen	  te	  stoppen	  met	  de	  
Peloponnesische	  oorlog	  (VVTM	  343).	  De	  dichter	  is	  burger	  van	  de	  stad	  Athene,	  wordt	  geboren	  rond	  
450	  v.	  Chr.	  en	  is	  bevriend	  met	  Socrates.	  	  
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Het	  Vrouwenparlement.	  Wij	  zullen	  in	  Syracuse	  een	  toneelstuk	  bezoeken	  genaamd	  ‘het	  
Vrouwenparlement’	  uit	  392	  v.	  Chr.	  van	  de	  blijspeldichter	  Aristophanes.	  In	  het	  stuk	  nemen	  de	  
vrouwen	  de	  macht	  in	  de	  volksvergadering	  over;	  helaas	  maar	  voor	  drie	  dagen.	  Land,	  geld	  en	  privé-‐
bezit	  moeten	  afgeschaft	  worden;	  mensen	  moeten	  samen	  eten	  en	  het	  huwelijk	  en	  het	  gezin	  moet	  
afgeschaft	  (VVTM	  343).	  Een	  weet	  moet	  de	  onrechtvaardigheden	  tegen	  oudere	  vrouwen	  regelen;	  
kinderen	  moeten	  de	  ouderen	  respecteren....	  Meer	  over	  deze	  verlichte	  ideeën	  en	  de	  eigentijdse	  
Siciliaanse	  vertolking	  van	  dit	  antieke	  blijspel	  aan	  het	  eind	  onder	  paragraaf	  9	  over	  Syracuse.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

*De	  Romeinen.	  Daarna	  veroveren	  de	  Romeinen	  Sicilië	  tussen	  227	  v.	  Chr.	  en	  in	  468	  na	  Chr.	  Zij	  eisen	  
hoge	  belastingen.	  Een	  vijfde	  deel	  van	  de	  hele	  Romeinse	  belastingopbrengst	  is	  afkomstig	  uit	  Sicilië	  dat	  
ook	  wel	  de	  ‘graanschuur	  van	  Rome’	  genoemd	  wordt.	  De	  bevolking	  wordt	  uitgebuit	  en	  kunstschatten	  
worden	  geroofd.	  Verres,	  de	  Romeinse	  gouverneur	  van	  Sicilië,	  wordt	  via	  Cicero	  door	  de	  Siciliaanse	  
steden	  aangeklaagd	  voor	  uitbuiting,	  corruptie	  en	  kunstroof.	  	  

*De	  Byzantijnen.	  Vanaf	  de	  5e	  eeuw	  na	  Chr.	  wordt	  het	  Oost-‐Romeinse	  Rijk	  Byzantium	  genoemd	  en	  is	  
het	  christelijk.	  Deze	  oosters-‐orthodoxe	  christenen	  hebben	  een	  hekel	  aan	  de	  klassieke	  beeldcultuur	  
die	  zij	  als	  ‘heidens’	  beschouwen.	  In	  de	  achtste	  eeuw	  steekt	  in	  het	  hele	  rijk	  het	  iconoclasme	  de	  kop	  
op.	  Maar	  deze	  beweging	  die	  verbiedt	  het	  goddelijke	  en	  heilige	  af	  te	  beelden,	  schijnt	  aan	  Sicilië	  min	  of	  
meer	  voorbij	  gegaan	  te	  zijn.	  	  

*De	  Arabieren.	  In	  de	  9e,	  10e	  en	  11e	  eeuw	  komen	  de	  Arabieren.	  Twee	  en	  een	  halve	  eeuw	  Arabische	  
verovering	  verandert	  het	  eiland.	  Er	  heerst	  tolerantie	  en	  de	  belastingen	  zijn	  redelijk.	  Het	  zwaartepunt	  
van	  de	  cultuur	  en	  de	  handel	  wordt	  verschoven	  van	  Syracuse	  naar	  Palermo.	  De	  Arabieren	  maken	  
gebruik	  van	  irrigatie	  en	  voeren	  nieuwe	  gewassen	  in.	  Zij	  bouwen	  moskeeën	  en	  paleizen	  met	  fonteinen	  
en	  tuinen.	  Er	  ontstaan	  nieuwe	  architectuurvormen	  zoals	  de	  koepel	  en	  tal	  van	  geometrische	  
versieringen.	  	  

De	  Normandiërs.	  Afstammelingen	  van	  de	  Vikingen,	  die	  zich	  vanuit	  Scandinavië	  in	  de	  streek	  die	  nu	  
Normandië	  heet	  hebben	  gevestigd,	  komen	  via	  handelscontacten	  ook	  naar	  het	  zuiden	  van	  Italië	  en	  
vestigen	  zich	  vanaf	  1061	  op	  Sicilië.	  Nadat	  ze	  dertig	  jaar	  lang	  tegen	  de	  Arabieren	  hebben	  gevochten,	  
besturen	  ze	  Sicilië	  van	  1091-‐1266.	  Deze	  175	  jaar	  vormt	  Sicilië’s	  Gouden	  Eeuw.	  De	  Normandiërs	  
bekeren	  zich	  tot	  het	  christelijke	  geloof	  en	  gaan	  fanatiek	  mee	  op	  kruistocht	  naar	  het	  Heilige	  Land	  en	  
werpen	  zich	  op	  als	  beschermers	  van	  de	  paus.	  Aan	  het	  hof	  ontstaat	  een	  mengcultuur	  van	  Byzantijnse,	  
Arabische,	  joodse	  en	  Romaans-‐christelijke	  elementen.	  Tijdens	  hun	  bestuur	  is	  er	  tolerantie	  en	  zijn	  de	  
belastingen	  redelijk.	  
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*De	  Fransen	  (1266-‐1302)	  .	  De	  Fransen	  verhogen	  de	  belastingen.	  Het	  volk	  komt	  in	  opstand,	  met	  name	  
tijdens	  de	  ‘Siciliaanse	  Vespers’,	  de	  populaire	  naam	  voor	  de	  volksopstand	  die	  op	  31	  maart	  1282	  te	  
Palermo	  op	  Sicilië	  tegen	  Karel	  van	  Anjou	  uitbreekt	  en	  zich	  over	  het	  hele	  eiland	  verspreidt.	  Aanleiding	  
is	  een	  Franse	  officier	  die	  een	  Siciliaanse	  vrouw	  op	  weg	  naar	  de	  avonddienst	  beledigt.	  Zij	  is	  op	  weg	  
naar	  de	  Vespers	  in	  de	  Santo	  Spirito-‐kerk	  in	  Palermo;	  zij	  wordt	  door	  de	  officier	  gefouilleerd	  op	  
verboden	  wapenbezit.	  In	  de	  kerk	  wordt	  de	  officier	  neergestoken,	  de	  opstand	  breidt	  zich	  uit	  en	  de	  
Fransen	  worden	  verdreven	  om	  plaats	  te	  maken	  voor	  de	  Spanjaarden.	  Over	  deze	  dramatische	  
gebeurtenis	  schreef	  Giuseppe	  Verdi	  de	  zelden	  opgevoerde	  opera	  ‘Vespri	  Siciliani’.	  	  

*De	  Spanjaarden	  (vanaf	  1302	  met	  tussenpozen	  tot	  medio	  19de	  eeuw).	  In	  1302	  nemen	  de	  Spaanse	  
Aragonezen	  de	  macht	  over.	  In	  1442	  herenigt	  koning	  Alfonso	  V	  Napels	  en	  Sicilië	  waarbij	  Spaanse	  
baronnen	  veel	  macht	  krijgen	  op	  het	  eiland.	  Nadat	  in	  de	  16de	  eeuw	  de	  bevolking	  te	  lijden	  krijgt	  van	  de	  
Spaanse	  inquisitie	  volgt	  in	  1647	  de	  anti-‐Spaanse	  opstand.	  Toch	  heersen	  in	  de	  volgende	  periode	  nog	  
de	  Spaanse	  Bourbons.	  Zij	  worden	  pas	  in	  1860	  door	  Garibaldi	  uit	  Sicilië	  verdreven.	  Hierna	  sluit	  Sicilië	  
zich	  aan	  bij	  het	  koninkrijk	  Italië.	  	  

Transculturele	  overdracht.	  	  Vaak	  ontstaan	  op	  oude	  krachtplaatsen	  nieuwe	  heiligdommen.	  
Veroveraars,	  zoals	  de	  Phoeniciërs,	  Grieken,	  Romeinen,	  christenen	  en	  Arabieren,	  bouwen	  hun	  eigen	  
heiligdommen	  op	  de	  resten	  van	  de	  overwonnen	  cultuur.	  In	  Agrigento	  zijn	  er	  twee	  voorbeelden	  
hiervan	  en	  in	  Syracuse	  één.	  
*Zo	  is	  de	  Concordia-‐tempel	  	  in	  Agrigento	  bewaard	  gebleven	  omdat	  er	  tijdens	  de	  6de	  eeuw	  een	  
christelijke	  kerk	  in	  werd	  gebouwd	  (de	  Concordia-‐tempel	  is	  de	  best	  bewaarde	  Griekse	  tempel	  ter	  
wereld	  na	  het	  Hephaisteion	  in	  Athene).	  	  
*Onder	  de	  Santa	  Maria	  dei	  Greci-‐	  kerk	  in	  Agrigento	  liggen	  de	  resten	  van	  een	  Griekse	  tempel	  van	  
Athena	  uit	  de	  5de-‐eeuw	  v.	  Chr.	  en	  bevindt	  de	  middeleeuwse	  San	  Biagio-‐kerk	  zich	  bij	  de	  rotstempel	  
van	  Demeter,	  niet	  ver	  van	  de	  antieke	  Vallei	  der	  Tempels.	  	  
*In	  Syracuse	  transformeert	  men	  de	  antieke	  tempel	  van	  de	  Maagd	  Athena	  in	  een	  aan	  de	  Maagd	  Maria	  
gewijde	  kathedraal;	  de	  oude	  zuilen	  maken	  nu	  deel	  uit	  van	  de	  zijmuren.	  	  

Van	  godinnen	  naar	  christelijke	  vrouwelijke	  heiligen.	  In	  de	  grote	  Siciliaanse	  steden	  zijn	  vooral	  
vrouwelijke	  heiligen	  zeer	  populair.	  In	  Palermo	  is	  er	  Santa	  Rosalia,	  in	  Catania	  is	  er	  Santa	  Agatha	  en	  in	  
Syracuse	  Santa	  Lucia.	  Daarnaast	  is	  er	  een	  grote	  verering	  voor	  de	  Zwarte	  Madonna,	  zij	  die	  de	  donkere	  
oermoeder	  Aarde	  belichaamt.	  De	  christelijke	  heiligen	  zijn	  in	  transculturele	  overdracht	  haar	  dochters.	  
Hoe	  mooi	  is	  het	  te	  zien	  dat	  de	  beschermende	  en	  moederlijke	  functie	  van	  het	  heilige	  altijd	  weer	  een	  
vorm	  kiest	  die	  geworteld	  is	  in	  het	  oudere,	  maar	  nieuw	  is	  voor	  de	  mensen	  van	  de	  eigen	  tijd.	  

2.	  De	  Moeder	  Gods	  in	  Palermo	  	  

Palermo.	  Deze	  grote	  havenstad	  heeft	  op	  dit	  moment	  ca.	  één	  miljoen	  inwoners.	  De	  stad	  ligt	  in	  een	  
grote	  en	  vruchtbare	  vlakte	  met	  de	  veelzeggende	  naam	  ‘Conca	  ‘d	  Oro’:	  ‘Hoorn	  des	  Overvloeds’.	  De	  
Golf	  van	  Palermo	  wordt	  omsloten	  door	  twee	  bergen,	  in	  het	  noorden	  ligt	  de	  Monte	  Pellegrino	  met	  
aan	  de	  noordkant	  tal	  van	  grotten,	  waaronder	  de	  Grotta	  dell'	  Addaura,	  die	  al	  in	  de	  Oude	  Steentijd	  
wordt	  bewoond.	  Hier	  zijn	  graffiti	  gevonden	  met	  tal	  van	  afbeeldingen	  van	  dieren,	  dansende	  mensen	  
met	  vogelmaskers	  en	  in	  een	  kring	  staande	  mensen	  met	  opgeheven	  handen	  en	  één	  vrouw.	  Hoewel	  
men	  eerst	  dacht	  hier	  met	  een	  offerritueel	  te	  maken	  te	  hebben,	  beschouwt	  men	  deze	  in	  de	  rots	  
gegraveerde	  afbeeldingen	  nu	  als	  sjamanistisch.	  Mogelijk	  stelt	  het	  een	  inwijdingsritueel	  (zoals	  bijv.	  
een	  pubertijdsritueel)	  voor.	  	  	  
	  
Santa	  Rosalia.	  Volgens	  de	  legende	  trok	  zich	  in	  de	  12de	  eeuw	  het	  adelijke	  meisje	  Rosalia	  terug	  op	  de	  
Monte	  Pellegrino-‐berg.	  Zij	  zocht	  toevlucht	  in	  de	  grot	  (die	  vroeger	  aan	  de	  Phoenicische	  godin	  Tanit	  
gewijd	  was)	  nadat	  zij	  flauw	  was	  gevallen	  tijdens	  haar	  gedwongen	  huwelijk.	  Lang	  na	  haar	  dood	  
verschijnt	  zij	  in	  1624	  als	  Palermo	  met	  een	  pestepidemie	  kampt.	  Bij	  haar	  verschijning	  vraagt	  ze	  alsnog	  
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om	  de	  christelijke	  begrafenis	  die	  ze	  nooit	  kreeg.	  Als	  men	  haar	  verzoek	  inwilligt	  en	  haar	  beenderen	  
naar	  Palermo	  brengt,	  houdt	  als	  gevolg	  daarvan	  de	  pest	  abrupt	  op.	  Vele	  pestlijders	  en	  andere	  zieken	  
zoeken	  nog	  steeds	  hun	  toevlucht	  tot	  haar	  in	  haar	  heiligdom	  op	  de	  Monte	  Pellegrino.	  Behalve	  als	  
patroonheilige	  van	  Palermo	  staat	  zij	  vooral	  bekend	  om	  haar	  genezende	  gaven	  en	  bescherming	  bij	  
ziekten	  en	  aardbevingen.	  
	  
Mengvat	  van	  culturen.	  De	  transculturele	  rol	  in	  de	  opeenvolgende	  culturen	  van	  Palermo	  blijkt	  alleen	  
al	  uit	  de	  naam	  van	  de	  stad.	  	  De	  Phoeniciërs	  stichten	  op	  een	  oudere	  plaats	  de	  stad	  die	  zij	  ‘Ziz’	  noemen;	  
een	  stad	  die	  de	  Grieken	  niet	  weten	  te	  veroveren,	  maar	  de	  Romeinen	  wel.	  Intussen	  heet	  de	  stad	  ‘Pan-‐
ormos’	  naar	  het	  Griekse	  woord	  voor	  ‘grote	  haven	  of	  baai’.	  Daarna	  spreken	  de	  Arabieren	  over	  
‘Balharm’,	  een	  naam	  die	  verbasterd	  wordt	  tot	  het	  Italiaanse	  ‘Palermo’.	  Al	  die	  culturen	  zitten	  in	  die	  

ene	  naam	  Palermo.	  De	  Arabieren	  doen	  veel	  voor	  stad	  en	  land	  en	  zijn	  geliefd.	  Zij	  planten	  vele	  palm-‐	  
en	  olijfbomen	  en	  leggen	  citrusplantages	  aan.	  
	  
Monreale.	  Vanuit	  Palermo	  rijden	  wij	  naar	  een	  uitzichtspunt	  waardoor	  wij	  hoog	  boven	  de	  baai	  van	  
Palermo	  uitkijken	  in	  de	  nu	  volgebouwde	  vlakte.	  Een	  Normandiër	  genaamd	  Willem	  II	  (bijgenaamd	  de	  
Goede)	  bouwt	  hier	  in	  1180	  een	  kathedraal	  met	  klooster	  buiten	  Palermo,	  gewijd	  aan	  Maria	  ten	  
Hemelopneming;	  op	  15	  augustus	  valt	  het	  licht	  van	  de	  opgaande	  zon	  op	  haar	  afbeelding	  in	  de	  
hoofdabsis	  van	  de	  prachtige	  kerk.	  	  
De	  abt	  van	  het	  klooster	  wordt	  bisschop	  van	  het	  bisdom	  Monreale,	  het	  rijkste	  bisdom	  van	  Sicilië.	  De	  
schitterende	  kathedraal	  moet	  rivaliseren	  met	  de	  Cappella	  Palatina	  in	  Palermo,	  de	  hofkapel	  in	  het	  
Paleis	  van	  de	  Noormandiërs	  (eerder	  gebouwd	  door	  Rogier	  II).	  Er	  wordt	  6200	  vierkante	  meter	  mozaiek	  
met	  gouden	  achtergrond	  verwerkt	  in	  de	  fabelachtig	  mooie	  kathedraal,	  uitgerust	  met	  grote	  bronzen	  
deuren	  en	  twee	  forse	  torens,	  gebouwd	  in	  een	  unieke	  mengstijl	  van	  Byzantijnse,	  Arabische	  en	  
Normanisch-‐Romaanse	  invloeden.	  	  
	  
Christus	  Pantocrator.	  In	  de	  hoofdabsis	  verschijnt	  de	  Christus	  Pantocrator.	  Hij	  houdt	  twee	  vingers	  van	  
de	  rechterhand	  omhoog	  in	  een	  zegenend	  gebaar.	  Zij	  verenigen	  de	  goddelijkheid	  en	  de	  menselijkheid.	  
In	  de	  rechterhand	  houdt	  hij	  het	  Evangelieboek	  vast	  dat	  open	  
ligt	  op	  de	  pagina	  waar	  in	  het	  Grieks	  staat:	  	  
‘Ik	  ben	  het	  licht	  van	  de	  wereld.	  	  
Wie	  mij	  volgt	  zal	  nimmer	  in	  duisternis	  wandelen	  	  
maar	  hij	  zal	  het	  licht	  van	  de	  wereld	  hebben	  ’.	  	  
Zijn	  ogen	  kijken	  je	  aan	  waar	  je	  ook	  maar	  bent	  in	  de	  kerk;	  je	  
wordt	  overal	  door	  hem	  gezien.	  De	  spreidwijdte	  van	  zijn	  
armen	  is	  13	  meter.	  Zijn	  neus	  is	  1	  meter	  lang.	  Het	  zijn	  
gigantische	  afmetingen,	  allemaal	  met	  minuscule	  steentjes	  
ingelegd	  in	  oosterse	  pracht.	  	  
	  
De	  Madonna.	  Op	  de	  meest	  centrale	  plaats	  direct	  onder	  hem,	  
zetelt	  de	  Madonna	  op	  een	  troon	  met	  haar	  kind	  op	  schoot.	  Zij	  
is	  de	  Moeder	  Gods	  (de	  Byzantijnse	  Theotokos),	  door	  haar	  
kon	  God	  geboren	  worden	  en	  mens	  worden.	  	  Zij	  vormt	  
hierdoor	  de	  volmaakte	  balans	  tussen	  het	  mannelijke	  en	  het	  
vrouwelijke.	  Hierover	  hebben	  we	  met	  PanSophia	  in	  
Amsterdam	  net	  een	  congres	  achter	  de	  rug	  in	  begin	  mei	  
2013.	  Het	  verbaast	  en	  ontroert	  me	  om	  dit	  thema	  hier	  zo	  
gigantisch	  groot	  en	  indrukwekkend	  mooi	  terug	  te	  zien	  
komen.	  Het	  bewijst	  eens	  te	  meer	  het	  inzicht:	  alles	  is	  er	  al	  
maar	  je	  moet	  het	  alleen	  (leren)	  zien.	  
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Christus	  en	  Maria	  in	  de	  hofkapel.	  De	  volgende	  dag	  bezoeken	  wij	  in	  Palermo	  het	  Paleis	  van	  de	  
Normaniërs	  met	  de	  Cappella	  Palatina,	  de	  tussen	  1130-‐1140	  gebouwde	  hofkapel	  van	  Rogier	  II,	  die	  	  
elke	  religie	  in	  zijn	  koninkrijk	  op	  de	  een	  of	  andere	  manier	  vertegenwoordigd	  wilde	  zien	  in	  een	  
christelijke	  kerk,	  gebouwd	  op	  Punische-‐Romeinse-‐Arabische	  fundamenten.	  En	  weer	  is	  er	  in	  dat	  
wonder	  van	  schoonheid	  in	  de	  kapel	  van	  32m	  lang	  en	  12.50m	  breed,	  die	  ook	  wel	  de	  mooiste	  ter	  
wereld	  wordt	  genoemd.	  Intiem	  en	  kleurrijk.	  Te	  mooi	  om	  waar	  te	  zijn...En	  daar	  zijn	  ze	  weer	  in	  tussen	  
al	  die	  goudkleurige	  mozaïeksteentjes	  die	  het	  licht	  lijken	  te	  reflecteren.	  Boven	  in	  de	  hoofdapsis	  
Christus	  Pantocrator	  met	  direct	  daaronder,	  dichter	  bij	  de	  mensen	  (als	  is	  zij	  die	  verbinding	  tussen	  
hemel	  en	  aarde),	  zijn	  tronende	  moeder.	  In	  de	  voorstelling	  van	  ‘de	  Geboorte’	  draagt	  Maria	  het	  in	  
doeken	  gewikkelde	  kind.	  Daarboven	  staat	  geschreven:	  	  
‘Uit	  de	  ster	  wordt	  een	  zon	  geboren,	  	  
uit	  de	  roos	  de	  bloem,	  	  
uit	  de	  vorm	  de	  schoonheid’.	  	  

Maria	  in	  de	  Martorana-‐kerk.	  	  Even	  later	  bezoeken	  we	  een	  andere	  parel	  van	  Byzantijnse-‐Arabische-‐
Normandische	  kunst.	  Tegen	  de	  donkerblauwe	  en	  met	  gouden	  sterren	  bezaaide	  sterrenhemel	  zijn	  de	  
meest	  schitterende	  taferelen	  afgebeeld.	  Vroeger	  konden	  de	  mensen	  niet	  lezen	  en	  daarom	  moest	  
alles	  zo	  duidelijk	  en	  mooi	  mogelijk	  worden	  afgebeeld.	  Mij	  valt	  bij	  de	  ‘Geboorte’	  op	  hoe	  groot	  Maria	  
met	  haar	  pas	  geboren,	  ingebakerde	  kind	  Jezus	  wordt	  afgebeeld.	  Jozef	  is	  kleiner	  in	  de	  linkerhoek	  
afgebeeld.	  In	  de	  rechterhoek	  zijn	  de	  vroedvrouwen	  bezig	  om	  Jezus	  te	  wassen.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
Recht	   daar	  

tegenover	  
dit	   mozaïek	  

bevindt	  zich	  de	  ‘Dormitio	  van	  Maria’,	  het	  Ontslapen,	  of	  het	  Sterfbed,	  van	  Maria.	  Nu	  houdt	  niet	  Maria,	  
maar	  Jezus	  een	  ingebakerd	  en	  met	  doeken	  omwikkeld	  kindje	  vast.	  Het	  is	  Maria’s	  ziel	  als	  wikkelkind.	  
De	  rollen	  zijn	  nu	  omgekeerd.	  	  
	  
Maria	  als	  hemelse	  en	  aardse	  Moeder.	  Maria	  is	  meer	  dan	  die	  aardse	  vrouwe	  die	  Jezus	  baart.	  Zij	  is	  de	  
hemelse	  Moeder	  die	  de	  Eerstgeborene	  baart,	  het	  Kind	  van	  de	  Vader	  en	  de	  Moeder.	  
Doeken,	  wikkels	  of	  weefsels	  hebben	  al	  sinds	  mensenheugenis	  een	  symbolische	  betekenis	  in	  verband	  
met	  regeneratie.	  Op	  sommige	  Byzantijnse	  ikonen	  wordt	  afgbeeld	  we	  hoe	  de	  Maagd	  Maria	  de	  
voorhang	  van	  de	  tempel	  weeft	  of	  een	  sacrale	  doek	  aangeboden	  krijgt,	  net	  zoals	  Griekse	  maagden	  
ooit	  het	  kleed	  voor	  Athena	  weefden.	  	  	  	  	  	  	  	  
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3.	  Egesta	  in	  Segesta	  

De	  Trizziridonna.	  	  Zij	  noemen	  zich	  de	  ‘buitenbeentjes’,	  of	  ‘de	  vrouwen	  van	  buiten’,	  oftewel	  ‘de	  
huisbewaarsters’.	  Zij	  luisteren	  traditionele	  feesten	  en	  festivals	  op	  met	  hun	  trommels	  en	  inheemse	  
zang	  en	  dans.	  	  Daarbij	  spelen	  zij	  ook	  op	  een	  soort	  tamboerijn	  die	  in	  de	  Siciliaanse	  traditie	  tot	  in	  de	  
vorige	  eeuw	  uitsluitend	  door	  vrouwen	  gespeeld	  mocht	  worden.	  Merkwaardigerwijze	  mochten	  in	  de	  
kerken	  nooit	  trommels	  bespeeld	  worden,	  net	  zo	  min	  als	  er	  in	  de	  middeleeuwen	  in	  kerken	  
vrouwenstemmen	  mochten	  klinken.	  Hun	  zang	  en	  muziek	  behoort	  tot	  een	  heel	  oude	  traditie	  die	  de	  
Trizziridonna	  in	  stand	  proberen	  te	  houden	  (VIGV	  97-‐99;	  LOMA	  102	  104).	  

De	  werking	  van	  de	  tamboerijn.	  	  Barbara	  Crescimanno	  is	  de	  leidster	  van	  deze	  ‘femmes	  magiciennes’,	  
zoals	  zij	  in	  het	  Frans	  aan	  mij	  uitlegt.	  Zij	  heeft	  les	  gehad	  van	  de	  bekende	  frame	  drumspeelster	  Layne	  
Redmond	  en	  speelt	  op	  de	  tamboerijn	  terwijl	  haar	  door	  enkelbanden	  omgorde	  voeten	  het	  ritme	  
ondersteunen.	  Geïnspireerd	  door	  onze	  komst	  draagt	  zij	  ons	  het	  door	  haar	  geschreven	  verhaal	  over	  
de	  godin	  Persephone	  voor:	  ‘Bloemen,	  bloed	  en	  tranen’,	  dat	  door	  onze	  locale	  Nederlands-‐Italiaanse	  
gids,	  Marieke	  Peet,	  in	  poetisch	  Nederlands	  vertaald	  werd.	  Ik	  citeer	  een	  passage:	  ‘De	  Siciliaanse	  
tamboerijn	  is	  een	  instrument	  dat	  je	  goed	  moet	  kennen,	  want	  je	  kunt	  er	  de	  natuurlijke	  ritmes	  van	  de	  
hemel	  en	  de	  aarde	  mee	  oproepen:	  het	  ritme	  van	  het	  hart,	  van	  de	  menstruatie,	  van	  de	  maand,	  van	  de	  
seizoenen,	  van	  de	  trektochten	  van	  dieren,	  van	  de	  groei	  en	  rijpingsprocessen	  van	  planten,	  van	  de	  
omwentelingen	  van	  de	  hemellichamen,	  het	  zijn	  ritmes	  die	  de	  mens	  verbinden	  met	  de	  rest	  van	  de	  
kosmos’.	  	  

De	  heuvelgodin	  in	  het	  sacrale	  landschap.	  Wij	  rijden	  zuidwestwaarts	  door	  een	  golvend	  
heuvellandschap.	  De	  tempel	  van	  Segesta	  ligt	  aan	  de	  voet	  van	  een	  lage	  vooruitspringende	  heuvel,	  die	  
(gezien	  vanaf	  de	  daar	  tegenoverliggende	  hoge	  oude	  stad,	  de	  akropolis),	  zich	  onder	  ons	  aan	  de	  
zuidelijke	  horizon	  manifesteert,	  omgord	  door	  een	  diepe	  vallei	  met	  een	  rivier	  en	  bronnen.	  Omdat	  
deze	  lage	  heuvel	  door	  de	  plaatselijke	  bewoners	  als	  de	  belichaming	  van	  de	  op	  haar	  rug	  liggende	  
vruchtbaarheidsgodin	  met	  haar	  welvende	  buik	  werd	  beleefd,	  waardoor	  het	  landschap	  als	  sacraal	  
werd	  ervaren,	  bouwde	  men	  de	  prachtig	  bewaarde	  tempel	  uit	  de	  5de	  eeuw	  v.	  Chr.	  ernaast.	  
Beneden	  bij	  de	  tempel	  ontmoeten	  wij	  de	  Siciliaanse	  groep	  Trizziridonna.	  De	  meisjes	  in	  hun	  felrode	  
kleding	  dragen	  tamboerijnen	  en	  er	  zijn	  twee	  mannelijke	  fluitspelers	  mee	  gekomen.	  Wij	  maken	  kennis	  
en	  lopen	  samen	  het	  pad	  op	  naar	  de	  oude	  akropolis	  van	  de	  antieke	  stad	  Segesta	  (3	  km).	  Op	  de	  top	  
daarvan	  hebben	  we	  een	  prachtig	  uitzicht	  op	  de	  godinnenheuvel	  	  met	  welvende	  lichaamslijnen	  met	  
daaronder	  de	  tempel	  en	  de	  rivier.	  Van	  de	  antieke	  stad	  zelf	  zijn	  alleen	  ruïnes	  van	  gebouwen	  en	  huizen	  
overgebleven	  maar	  het	  theater	  met	  uitzicht	  over	  zee	  is	  nog	  goed	  bewaard	  gebleven.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Het	  dondert	  en	  bliksemt.	  Wij	  staan	  in	  een	  grote	  kring	  en	  willen	  beginnen	  met	  ons	  ritueel	  voor	  de	  
godin.	  Op	  dat	  moment	  klinkt	  er	  een	  donderklap	  en	  in	  de	  verte	  weerlicht	  het.	  Er	  vallen	  enkele	  
regendruppels.	  De	  inheemse	  Vrouwe	  die	  hier	  ooit	  vereerd	  werd,	  heet	  ons	  welkom.	  Het	  uitspansel	  
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heeft	  haar	  eigen	  taal.	  Mijn	  oog	  valt	  op	  twee	  vrouwen	  uit	  onze	  groep	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  kring.	  
Zij	  zijn	  beiden	  ziek	  maar	  weten	  als	  koninginnen	  hun	  ziekte	  te	  accepteren	  en	  zo	  te	  overstijgen.	  In	  volle	  
overgave	  en	  ontvankelijkheid	  aan	  het	  leven	  staan	  zij	  daar	  naast	  elkaar	  en	  heffen	  de	  handen	  hoog	  om	  
te	  ontvangen	  wat	  het	  leven	  brengt.	  Ik	  ben	  tot	  tranen	  toe	  ontroerd.	  De	  Voorzienigheid	  zorgt,	  ook	  in	  
lijden	  en	  nood,	  ja	  misschien	  wel	  juist	  in	  lijden	  en	  nood.	  	  

De	  regen	  van	  tranen.	  Op	  dat	  moment	  krijgt	  onze	  gids	  Stella	  Lubsen-‐Admiraal	  het	  te	  kwaad	  en	  rukt	  
zich	  los	  uit	  de	  groep.	  Zij	  heeft	  enige	  uren	  tevoren	  gehoord	  dat	  haar	  geestelijke	  moeder,	  de	  
honderdjarige	  en	  vaak	  onderscheiden	  Gisèle	  d’Ailly	  –	  van	  Waterschoot	  van	  der	  Gracht,	  in	  de	  nacht	  
overleden	  is.	  Gisèle	  was	  een	  internationaal	  bekende	  kunstenares,	  een	  pionier	  op	  velerlei	  gebied.	  Zo	  
was	  zij	  een	  van	  de	  eersten	  die	  godinnen	  herkende	  in	  de	  kunst	  van	  de	  Cycladischen	  en	  ze	  een	  eigen	  
unieke	  en	  sublieme	  vorm	  gaf.	  Susan	  Smit	  schreef	  onlangs	  de	  naar	  haar	  genoemde	  roman	  ‘Gisèle’.	  

Uit	  blanke	  steden	  onder	  blauwe	  lucht.	  De	  avond	  daarvoor	  had	  Stella	  een	  inleiding	  gehouden	  over	  
Segesta	  en	  voorgelezen	  uit	  de	  oude	  reisgids	  voor	  Sicilië	  van	  Van	  Egeraat.	  Dit	  boekje	  had	  de	  
voornoemde	  Gisèle	  geraadpleegd	  op	  haar	  huwelijksreis	  in	  de	  zestiger	  jaren	  en	  ze	  had	  het	  heel	  attent	  
vòòr	  onze	  reis	  aan	  Stella	  meegeven.	  Stella	  had	  het	  die	  avond	  bij	  toeval	  uitgezocht	  	  om	  ons	  uit	  voor	  te	  
lezen.	  Van	  Egeraat	  vermeldt	  Louis	  Couperus’	  reisboek	  ‘Uit	  blanke	  steden	  onder	  blauwe	  lucht’.	  Die	  
donderslag	  bij	  heldere	  hemel	  bezegelde	  het	  afscheid	  van	  de	  honderdjarige	  die	  heen	  ging	  in	  het	  
blauwe	  firmament.	  Terug	  naar	  de	  blanke	  steden...	  	  

Van	  de	  Moeder	  van	  de	  dieren	  tot	  de	  godin	  van	  de	  jacht.	  De	  stad	  Egesta	  is	  waarschijnlijk	  gesticht	  
door	  de	  Elymiërs	  uit	  Troje	  in	  Klein-‐Azië,	  die	  oorspronkelijk	  de	  Grote	  Moeder,	  de	  Magna	  Mater	  van	  
Azië	  vereren	  voordat	  zij	  in	  de	  Griekse	  en	  Romeinse	  mythen	  patriarchaliseren.	  Bij	  de	  Grieken	  wordt	  zij	  
Artemis,	  de	  Grote	  Godin	  van	  de	  jacht,	  die	  dieren	  doodt.	  Achter	  deze	  Helleense	  Artemis	  gaat	  	  de	  
oudere	  Moeder	  van	  dieren,	  planten	  en	  mensen,	  de	  Grote	  Moeder	  uit	  Azië	  schuil.	  Zij	  sluit	  aan	  bij	  de	  
verering	  van	  de	  inheemse	  ‘wilde’	  en	  ‘dierlijke’	  godin,	  de	  Siciliaanse	  godin.	  In	  de	  visie	  van	  Barbara	  
Crescimanno	  ontmoet	  de	  moederlijke	  Demeter	  van	  de	  Grieken	  op	  Sicilië	  een	  godin	  die	  ‘wilder’en	  
‘dierlijker’	  is	  dan	  zijzelf.	  Zij	  krijgt	  in	  de	  mythe	  een	  ‘dochter’	  en	  haar	  naam	  wordt	  Kore,	  meisje.	  Barbara	  
Crescimanno	  en	  de	  meisjes	  van	  haar	  groep	  beschouwen	  zichzelf	  ook	  weer	  als	  dochters	  van	  de	  godin.	  
	  
Egesta.	  Onder	  het	  toneel	  van	  het	  theater	  op	  de	  noordwestelijke	  flank	  van	  de	  akropolis	  vond	  men	  een	  
aan	  de	  godin	  gewijde	  sacrale	  constructie	  uit	  de	  prehistorie.	  De	  Grieken	  kwamen	  en	  namen	  haar	  
cultus	  over.	  Er	  zijn	  inscripties	  gevonden	  waaruit	  volgens	  sommigen	  blijkt	  dat	  de	  locale	  godin	  ‘Egesta’	  
heette.	  Dit	  berust	  ondermeer	  op	  het	  feit	  dat	  in	  de	  5de	  eeuw	  v.	  Chr.	  ,	  de	  bloeitijd	  van	  de	  stad,	  munten	  
werden	  geslagen	  met	  aan	  de	  ene	  kant	  de	  afbeelding	  van	  de	  godin	  Egesta	  met	  drie	  korenaren	  boven	  
haar	  hoofd.	  	  	  

Oorlog.	  Segesta	  ontwikkelt	  zich	  tot	  een	  leidende	  Griekse	  stad.	  Daarbij	  ontstaat	  rivaliteit	  met	  de	  
zuidelijker	  gelegen	  Griekse	  stad	  Selinos,	  een	  stad	  die	  wij	  de	  volgende	  dag	  bezoeken.	  Houd	  je	  vast	  om	  
wat	  er	  nu	  gaat	  gebeuren,	  oorlog	  en	  vernietiging	  alom,	  maar	  zo	  gaat	  dat	  in	  deze	  Griekse	  tijden,	  ook	  in	  
Sicilië.	  Segesta	  roept	  de	  hulp	  in	  van	  Athene	  in	  415	  v.Chr.	  Athene	  zendt	  hulptroepen	  die	  vernietigd	  
worden	  door	  Syracuse	  want	  deze	  stad	  heeft	  een	  bondgenootschap	  met	  Selinos.	  Vervolgens	  roept	  
Segesta	  het	  Phoenicische	  Carthago	  te	  hulp,	  maar	  bij	  de	  landing	  worden	  ook	  de	  Carthagese	  troepen	  
door	  Syracuse	  vernietigd.	  Vervolgens	  wordt	  de	  stad	  Segesta	  door	  Syracuse	  vernietigd.	  Maar	  de	  
Carthagers	  komen	  terug	  waarover	  later	  meer.	  

De	  tempel.	  Langs	  droge	  beken	  en	  velden	  vol	  bloeiend	  gewas,	  lijnzaad	  en	  andere	  bloemen,	  lopen	  wij	  
van	  de	  voormalige	  akropolis	  van	  Segesta	  naar	  de	  lagere	  tempelheuvel,	  een	  heerlijke	  wandeling.	  De	  
tempel	  werd	  in	  430	  v.	  Chr.	  gebouwd	  en	  staat	  nog	  volledig	  overeind;	  het	  is	  een	  van	  de	  best	  bewaarde	  
Dorische	  tempels	  uit	  de	  Oudheid.	  Alleen	  werd	  hij	  waarschijnlijk	  nooit	  afgebouwd,	  vanwege	  de	  strijd	  
om	  de	  stad.	  Waarschijnlijk	  heeft	  de	  afgelegen	  ligging	  de	  tempel	  behoed	  voor	  verwoesting.	  De	  36	  
robuuste	  zuilen	  staan	  stoer	  overeind.	  Vroeger	  mocht	  je	  ook	  binnen	  rondlopen,	  nu	  niet	  meer.	  Het	  
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principe	  van	  de	  Gulden	  Snede	  dat	  in	  de	  architectuur	  is	  toegepast	  is	  duidelijk	  voelbaar	  en	  maakt	  het	  
geheel	  zo	  archaïsch	  mooi.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Het	  bronzen	  beeld.	  Cicero	  vermeldt	  in	  zijn	  aanklacht	  tegen	  de	  Romeinse	  gouverneur	  Verres,	  die	  het	  
land	  uitperst	  met	  hoge	  belastingen	  en	  er	  ook	  nog	  eens	  kunst	  wegrooft,	  dat	  in	  Segesta	  een	  25m	  hoog	  
bronzen	  beeld	  van	  ‘Diana	  of	  Artemis’	  heeft	  gestaan.	  Natuurlijk	  is	  dit	  in	  oorlogstijd	  gesmolten.	  Maar	  
de	  tempel	  met	  zijn	  stoere	  antieke	  zuilen	  is	  blijven	  staan.	  	  

3.Venus	  op	  de	  Venusberg	  te	  Erice.	  	  

De	  berg	  van	  Venus.	  Wij	  rijden	  met	  de	  bus	  naar	  de	  westkust	  van	  Sicilië.	  Wij	  bereiken	  de	  voet	  van	  de	  
berg	  en	  stijgen	  per	  bus	  door	  schitterende	  loof-‐	  en	  naaldbossen	  omhoog.	  Wij	  bereiken	  het	  hoog	  op	  de	  
berg	  liggende	  stadje	  en	  lopen	  daar	  naar	  de	  vooruitspringende	  driehoekige	  rotspunt.	  Iedere	  student	  
die	  het	  symboolsysteem	  van	  de	  Moeder	  bestudeert,	  weet	  dat	  de	  driehoek	  staat	  voor	  haar	  
Venusheuvel,	  haar	  vulva,	  haar	  baarmoeder.	  In	  de	  Oudheid	  brandt	  er	  op	  die	  751	  m	  hoge,	  driehoekige	  
rotspunt	  iedere	  nacht	  een	  groot	  vuur,	  een	  baken	  voor	  de	  schippers	  op	  zee.	  Zij	  gaan	  aan	  wal	  en	  
bestijgen	  de	  berg,	  een	  hele	  klim.	  Dit	  geldt	  als	  pelgrimstocht,	  als	  reiniging	  	  die	  voorafgaat	  aan	  het	  
ritueel	  dat	  boven	  plaats	  vindt.	  In	  naam	  van	  de	  godin	  Aphrodite	  mogen	  zij	  met	  priesteressen	  de	  liefde	  
bedrijven	  (VVTM	  338;	  Venus	  is	  geen	  Vamp,	  221-‐223,	  afk.	  VIGV;	  The	  language	  of	  MA,	  313,	  afk.	  
LOMA)De	  naam	  Erice.	  De	  berg	  werd	  door	  de	  Elymiërs,	  die	  ook	  hier	  weer	  met	  de	  stichting	  van	  de	  stad	  	  
verbonden	  zijn	  ‘iruka’	  genoemd	  (zie	  onder	  bij	  Eryx).	  Zij	  bouwen	  een	  grote	  stenen	  muur	  op	  de	  
noordoost	  flank,	  die	  nog	  steeds	  te	  zien	  is.	  De	  Carthagers	  na	  hen	  noemen	  de	  stad	  ‘Erech’,	  de	  Grieken	  	  
spreken	  van	  ‘Eryx’	  en	  de	  Romeinen	  over	  ‘Venus	  Erycina’.	  Het	  heiligdom	  is	  dan	  al	  zo	  beroemd	  dat	  de	  
Romeinen	  in	  Rome	  in	  217	  v.	  Chr.	  een	  tempel	  voor	  Venus	  Ericina	  bouwen,	  hetgeen	  haar	  in	  de	  antieke	  
wereld	  nog	  beroemder	  maakt.	  Later	  komen	  de	  Noormandiërs,	  die	  op	  het	  dan	  allang	  verwoeste	  
antieke	  heiligdom	  een	  versterkt	  kasteel,	  bestaande	  uit	  een	  fort	  met	  hoge	  torens,	  bouwen.	  	  

Het	  kasteel	  van	  Venus.	  Tegenwoordig	  heet	  dit	  het	  Castello	  di	  Venere.	  De	  torenkamers	  van	  het	  
zogenaamde	  Kasteel	  van	  Venus	  zijn	  geliefd	  bij	  jonggehuwden	  die	  er	  graag	  hun	  eerste	  huwelijksnacht	  
doorbrengen.	  Met	  genoegen	  stellen	  wij	  vast	  dat	  het	  er	  nog	  wemelt	  van	  de	  tortelduiven.	  De	  duif	  is	  
het	  millennia	  oude	  symbool	  van	  de	  godin	  van	  de	  liefde.	  Samen	  met	  de	  resten	  van	  het	  voormalige	  
driehoekige	  heiligdom	  met	  het	  bijbehorende	  heilige	  woud,	  de	  put	  met	  het	  levensgevende	  water	  én	  
de	  duif,	  ervaren	  we	  dat	  Venus	  ondanks	  de	  huidige	  middeleeuwse	  setting	  nog	  niet	  helemaal	  
verdwenen	  is.	  Haar	  symbolen	  spreken	  haar	  taal.	  
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Het	  openlucht	  heiligdom.	  Bij	  de	  ingang	  van	  het	  Castello	  di	  Venere,	  ligt	  een	  folder.	  Daarin	  staat	  dat	  
zich	  vroeger	  onder	  het	  huidige	  middeleeuwse	  kasteel	  een	  aan	  Aphrodite	  gewijd	  openlucht	  heiligdom	  
bevond.	  Het	  was	  een	  temenos	  met	  onder	  andere	  gebouwen	  voor	  priesteressen.	  Ik	  lees:	  
‘dit	  openlucht	  heiligdom	  trok	  mensen	  aan	  vanuit	  het	  hele	  Middellandse	  Zeegebied.	  Hier	  konden	  de	  
passerende	  schippers	  zich	  verenigen	  met	  de	  godin	  door	  middel	  van	  seksuele	  riten	  met	  vrouwelijke	  
hierodules,	  priesteressen	  die	  in	  de	  tempel	  woonden,	  jonge	  sacrale	  prostituees	  die	  zichzelf	  aanboden	  
met	  lust	  en	  passie’.	  
Ik	  verbaas	  me:	  nu	  eens	  geen	  negatieve	  uitlatingen	  over	  zich	  prostituerende	  priesteressen.	  Het	  wordt	  
gezien	  als	  een	  heilige	  handeling	  die	  verbindt	  met	  de	  Moeder	  van	  de	  kosmos.	  (VIGV	  225;	  LOMA	  315).	  
	  
Erice,	  plaats	  van	  twee	  gezichten.	  Net	  als	  de	  kop	  van	  de	  godin	  met	  de	  twee	  gezichten,	  
Kore/Persephone	  en	  Demeter	  heeft	  ook	  Erice	  twee	  gezichten,	  een	  zonnig	  gezicht	  dat	  het	  licht	  laat	  
schijnen	  over	  land	  en	  zee	  en	  een	  donker	  winter	  gezicht	  waarin	  mist	  en	  koude	  optrekken	  en	  de	  hoge	  
berg	  omsluieren.	  Deze	  dag	  waarop	  wij	  de	  berg	  van	  de	  godin	  bezoeken,	  toont	  zij	  ze	  allebei.	  Na	  ons	  
bezoek	  aan	  het	  kasteel	  volgt	  een	  bezoek	  aan	  het	  museum,	  wordt	  er	  thee	  gedronken	  en	  dan	  plots	  is	  
er	  mist	  en	  kou.	  	  
De	  Romeinen	  kennen	  later	  de	  mannelijke	  Januskop	  met	  de	  twee	  gezichten.	  Echter...	  deze	  wortelt	  in	  
de	  vrouwelijke	  tweeheid	  van	  moeder	  en	  dochter	  (VIGV	  191;	  LOMA	  269).	  	  
Voor	  wij	  verder	  trekken	  nog	  even	  iets	  over	  de	  mythen	  die	  zich	  rond	  deze	  plaats	  geweven	  hebben.	  
	  
De	  held	  Eryx	  en	  de	  Elymiërs.	  Het	  zou	  de	  held	  Eryx,	  de	  broer	  van	  Aeneas	  (zie	  onder)	  geweest	  zijn	  die	  
zijn	  naam	  schonk	  aan	  deze	  plaats.	  Eryx	  zou	  de	  zoon	  geweest	  zijn	  van	  de	  godin	  Aphrodite	  en	  de	  locale	  
koning	  Butes,	  afstammend	  van	  Trojaanse	  Elymiërs.	  Hij	  zou	  op	  de	  berg	  een	  tempel	  gebouwd	  zou	  
hebben	  voor	  zijn	  moeder,	  Aphrodite	  (de	  resten	  daarvan	  liggen	  nu	  onder	  het	  Castello	  di	  Venere).	  
Wellicht	  staat	  moeder	  Aphrodite	  	  symbool	  voor	  een	  inheemse	  koningin	  die	  Eryx	  aantreft	  wanneer	  hij	  
hier	  arriveert.	  Hier	  kom	  je	  het	  godin-‐heros-‐thema	  tegen	  dat	  door	  vele	  de	  oude	  mythen	  speelt.	  	  
Eryx	  krijgt	  het	  aan	  de	  stok	  met	  een	  andere	  held	  of	  heros,	  de	  Griekse	  Heracles.	  Zijn	  naam	  betekent	  
letterlijk	  ‘roem	  van	  Hera’.	  Dit	  omdat	  hij	  verbonden	  is	  met	  de	  (oude	  moeder)	  godin	  Hera	  (VVTM	  333).	  	  

Heracles,	  de	  held	  van	  de	  Grieken.	  Ook	  Heracles	  is	  dus	  met	  Sicilië	  én	  met	  Eryx	  verbonden.	  Heracles	  
komt	  naar	  Sicilië	  omdat	  hij	  als	  onderdeel	  van	  zijn	  twaalf	  zware	  werken,	  het	  tiende	  op	  Sicilië	  moet	  
uitvoeren:	  de	  hellehond	  Cerberus	  in	  de	  onderwereld	  doden.	  Dit	  maakt	  dat	  er	  op	  Sicilie	  veel	  mythen	  
rond	  Heracles	  bestaan.	  Samen	  met	  Demeter	  en	  Kore/Persephone	  is	  hij	  een	  van	  de	  meest	  belangrijke	  
godheden,	  vooral	  ook	  omdat	  hij	  als	  enige	  Griekse	  held	  naar	  de	  onderwereld	  afdaalt	  en	  daar	  
Kore/Persephone	  ontmoet.	  Heracles’	  twaalf	  werken	  worden	  onder	  andere	  vaak	  afgebeeld	  op	  de	  
metopen	  van	  Griekse	  tempels	  op	  Sicilië.	  (over	  de	  opkomst	  van	  het	  verschijnsel	  held	  VVTM	  264).	  	  	  
	  
De	  mythische	  verbinding	  van	  de	  Griekse	  Heracles	  met	  Sicilië.	  In	  Erice	  komt	  hij	  de	  held	  Eryx	  tegen,	  
die	  over	  geweldige	  kracht	  beschikt	  en	  tot	  nu	  toe	  onoverwinnelijk	  is.	  Eryx	  daagt	  hem	  uit	  tot	  een	  
gevecht	  (volgens	  een	  andere	  versie	  komt	  dat	  omdat	  Heracles	  vee	  gestolen	  zou	  hebben).	  Heracles	  
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neemt	  de	  uitdaging	  aan	  op	  voorwaarde	  dat	  Eryx,	  indien	  hij	  verslagen	  wordt,	  zijn	  koninkrijk	  zal	  
afstaan.	  Eryx	  gaat	  akkoord.	  Heracles	  grijpt	  hem,	  slingert	  hem	  in	  de	  lucht	  en	  Eryx	  valt	  te	  pletter.	  	  
Heracles	  zou	  nu	  de	  troon	  kunnen	  bestijgen	  door	  te	  trouwen	  met	  de	  koningin	  van	  de	  Elymiërs.	  Hij	  
verkiest	  het	  echter	  om	  terug	  te	  gaan	  naar	  Griekenland,	  ook	  vanwege	  het	  bericht	  dat	  later	  een	  van	  
zijn	  afstammelingen,	  Doreios,	  het	  rijk	  zal	  overnemen.	  Inderdaad	  komt	  Doreios	  later	  met	  veel	  andere	  
Grieken	  en	  sticht	  een	  nederzetting.	  Zoals	  de	  geschiedenis	  uitwijst	  zijn	  mythen	  vaak	  de	  verklanking	  
van	  wat	  zich	  historisch	  heeft	  afgespeeld.	  

Aeneas,	  stichter	  van	  Rome.	  Aeneas	  is	  een	  Trojaanse	  held	  of	  heros	  uit	  de	  Late	  Bronstijd.	  Hij	  is	  de	  zoon	  
van	  de	  godin	  Aphrodite	  en	  een	  sterveling,	  Anchises,	  en	  kan	  dus	  beschouwd	  worden	  als	  een	  halfgod.	  
In	  Homerus’	  boek	  de	  Ilias	  wordt	  hij	  geintroduceerd	  als	  leider	  van	  de	  Trojanen	  (Ilias,	  boek	  II).	  Hij	  is	  de	  
hoofdfiguur	  in	  het	  epos	  Aeneis	  van	  Vergilius,	  waarin	  wordt	  verteld	  hoe	  Aeneas	  na	  zijn	  vlucht	  uit	  Troje	  
met	  veel	  omzwervingen	  uiteindelijk	  naar	  Latium	  in	  Italië	  trekt	  waar	  zijn	  nakomelingen	  de	  stad	  Rome	  
stichten.	  	  
Onderweg	  gaat	  hij	  aan	  land	  om	  zijn	  inmiddels	  gestorven	  vader	  Anchises	  te	  begraven	  bij	  de	  voet	  van	  
de	  berg	  die	  de	  Grieken	  later	  naar	  zijn	  broer,	  de	  held	  Eryx	  zullen	  noemen.	  Hoe	  mooi	  sluit	  dit	  aan	  op	  
het	  godin-‐heros-‐motief	  dat	  wij	  hierboven	  ook	  al	  bij	  Eryx	  zagen.	  Nadat	  Aeneas	  een	  deel	  van	  zijn	  
schepen	  bij	  een	  brand	  verliest,	  blijft	  een	  deel	  van	  zijn	  metgezellen	  achter	  en	  zij	  stichten	  de	  stad	  Eryx.	  

Aeneas	  en	  Dido	  uit	  Afrika.	  Aeneas	  vertrekt	  maar	  door	  een	  storm	  worden	  zijn	  schepen	  niet	  naar	  het	  
noorden	  naar	  het	  Italiaanse	  schiereiland	  maar	  naar	  de	  Afrikaanse	  kust	  afgeblazen.	  Hij	  komt	  hier	  op	  
het	  strand	  terecht	  vlak	  bij	  de	  stad	  Carthago.	  Koningin	  Dido,	  stichteres	  van	  Carthago,	  vat	  liefde	  voor	  
hem	  op.	  Maar	  de	  goden	  wensen	  geen	  huwelijk	  tussen	  de	  twee.	  Hij	  krijgt	  het	  bevel	  terug	  te	  keren	  
naar	  Sicilië	  en	  trekt	  vandaar	  uit	  door	  naar	  Italië	  waar	  hij	  te	  Cumae	  de	  sibille	  bezoekt	  en	  onder	  haar	  
begeleiding	  afdaalt	  in	  de	  onderwereld!	  Hier	  dus	  weer	  een	  held	  die	  door	  goddelijke	  vrouwen	  en	  met	  
behulp	  van	  priesteressen	  ingewijd	  wordt.	  Weer	  die	  balans	  tussen	  vrouwelijk	  en	  mannelijk.	  Aeneas	  	  
komt	  er	  levend	  uit	  terug.	  Uiteindelijk	  verwerft	  hij	  volgens	  Vergilius	  de	  hand	  van	  de	  Lavinia,	  de	  
dochter	  van	  de	  koning	  van	  Latium	  en	  zal	  zich	  daar	  vestigen.	  Zijn	  nazaten	  stichten	  Rome.	  	  

Terug	  naar	  de	  Griekse	  Aphrodite.	  Wij	  zullen	  haar	  later	  in	  het	  schitterende	  archeologische	  museum	  
van	  Syracuse	  in	  volle	  glorie	  tegenkomen.	  Hier	  staat	  de	  meer	  dan	  levensgrote,	  vrijwel	  naakte,	  
marmeren	  godin	  die	  haar	  Venusheuvel	  met	  losse	  draperieën	  verhult.	  Zij	  wordt	  de	  Landolina-‐Venus	  
genoemd,	  naar	  de	  archeoloog	  Landolina,	  die	  het	  beeld	  in	  Syracuse	  ontdekte.	  Het	  is	  een	  Romeinse	  
kopie	  van	  een	  Grieks	  beeld	  van	  Praxiteles	  uit	  de	  4e	  eeuw	  v.	  Chr.	  De	  Franse	  schrijver	  Guy	  de	  
Maupassant	  (1850-‐1892)	  schreef	  o.a.	  over	  haar:	  
	  ‘zij	  heeft	  geen	  hoofd	  en	  ook	  geen	  arm,	  	  
maar	  toch	  scheen	  de	  menselijke	  gestalte	  ervan	  me	  allerheerlijkst	  en	  bekoorlijkst...	  
het	  is	  de	  vrouw	  zoals	  ze	  werkelijk	  is,	  die	  men	  liefheeft,	  	  
waar	  men	  naar	  verlangt	  en	  die	  men	  wil	  vasthouden’.	  

4.	  Moeder	  Aarde	  in	  de	  Grot	  van	  Lévanzo	  

Vanuit	  Trapani	  gaan	  we	  in	  een	  draagvleugelboot	  westwaarts	  naar	  de	  drie	  Egadische	  eilanden,	  Wij	  
moeten	  naar	  het	  piepkleine	  Lévanzo.	  Per	  ongeluk	  stappen	  we	  al	  uit	  bij	  Favignana,	  het	  eerste	  eilandje	  
dat	  de	  boot	  aandoet.	  Gelukkig	  kunnen	  we	  nog	  net	  op	  tijd	  terughollen	  naar	  onze	  boot	  die	  nog	  net	  niet	  
is	  vertrokken.	  Tien	  minuten	  later	  stappen	  we	  uit	  op	  onze	  bestemming:	  het	  eiland	  Lévanzo	  (de	  tweede	  
halte).	  	  
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De	  afdaling.	  Sicilië	  is	  een	  land	  dat	  verbonden	  is	  met	  de	  onderwereld,	  dat	  kwam	  al	  in	  het	  begin	  ter	  
sprake	  waar	  gewezen	  werd	  op	  de	  vulkanische	  bodem.	  Achter	  een	  fysieke	  afdaling	  schuilt	  vaak	  ook	  
een	  symbolische	  afdaling.	  Ik	  citeer	  in	  dit	  verband	  de	  reeds	  genoemde	  muzische	  Barbara	  
Crescimanno,	  die	  expert	  is	  in	  de	  oude	  inheemse	  tradities	  op	  Sicilië:	  	  

‘Kore	  daalt	  af	  naar	  de	  onderwereld	  om	  daar	  de	  grotere	  waarheid	  achter	  de	  dingen	  te	  bevatten.	  Hades	  
is	  haar	  verbinding	  met	  de	  onderaardse	  krachten,	  met	  de	  onderwereld,	  met	  de	  diepe	  baarmoeder	  van	  
de	  aarde.	  Zolang	  Kore	  een	  jong	  meisje	  is,	  heerst	  ze	  slechts	  oppervlakkig	  over	  de	  dingen	  zonder	  bewust	  
weet	  te	  hebben	  van	  de	  diepere	  waarheid.	  Met	  name	  van	  de	  band	  met	  de	  doden	  die	  onze	  voorouders	  
zijn	  en	  over	  de	  plek	  waar	  onze	  wortels	  zich	  verbinden’.	  	  	  	  

Afdalen	  tot	  in	  de	  IJstijd.	  Wij	  gaan	  terug	  in	  de	  tijd	  tot	  in	  het	  13e	  en	  12e	  millennium	  v.	  Chr.	  Dan	  zijn	  de	  
Egadische	  eilandjes	  nog	  aan	  Sicilië	  verbonden	  en	  zit	  Sicilië-‐zelf	  nog	  vast	  aan	  Italië.	  Het	  is	  de	  tijd	  dat	  
het	  water	  in	  de	  werelzeeën	  laag	  staat	  omdat	  het	  nog	  als	  ijs	  aan	  de	  poolkappen	  gebonden	  is.	  De	  
mensen	  in	  deze	  tijd	  leven	  van	  de	  jacht	  en	  het	  voedselverzamelen.	  Maar	  doordat	  het	  ijs	  gaat	  smelten	  
en	  het	  warmer	  wordt,	  maken	  zij	  de	  overgang	  naar	  de	  landbouw	  in	  de	  vroegste	  fase	  van	  het	  
Neoliticum	  mee	  (VIGV	  105;	  LOMA	  115).	  	  
Het	  bijzondere	  van	  de	  Grotta	  del	  Genovese	  op	  Lévanzo	  is	  dat	  daar	  van	  beide	  cultuurfasen	  
overblijfselen	  zijn.	  Er	  zijn	  daar	  drieëndertig	  in	  de	  rotswand	  gekraste	  graffiti	  en	  honderd	  geschilderde	  
figuren	  te	  zien.	  De	  graffiti	  dateren	  volgens	  een	  Italiaanse	  deskundige	  (die	  er	  een	  boekje	  over	  schreef	  
dat	  voorradig	  is	  in	  het	  plaatselijke	  café	  bij	  de	  aanlegsteiger	  van	  boot),	  uit	  de	  late	  IJstijd,	  ca	  11.800	  v.	  
Chr.	  (Sebastiano	  Tusa,	  Levanzo,	  Fra	  mare	  e	  terra,	  Guida	  all	  storia	  ed	  all’archeologia	  di	  Levanzo,	  
Alcamo,	  2010,	  48).	  De	  geschilderde	  figuren	  zouden	  uit	  de	  tijd	  van	  de	  vroege	  landbouw,	  dus	  uit	  het	  8e	  
en	  7e	  millennium	  stammen,	  maar	  elders	  lees	  ik	  dat	  ze	  uit	  de	  tijd	  van	  het	  Eneolithicum,	  rond	  5000-‐
4000	  v.	  Chr.	  zouden	  zijn.	  

De	  Ontdekking.	  Er	  circuleren	  meerdere	  verhalen.	  De	  grot	  is	  het	  eerst	  ontdekt	  in	  1881	  door	  G.	  Giglioli,	  
die	  hier	  met	  een	  bootje	  aanlegt;	  de	  boogvormige	  voorgrot	  is	  vanuit	  zee	  te	  zien.	  Deze	  maakt	  het	  
bekend	  in:	  E.	  H.	  Giglioli,	  ‘Interno	  ad	  una	  caverna	  abitata	  da	  gente	  preistorica	  nell’isola	  di	  levanzo’,	  
Egadi,	  Sicilia,	  Arch.	  Per	  l’Antr.	  E.l’Etnol.	  XXI,	  1891,	  49-‐51.	  Maar	  men	  toont	  weinig	  belangstelling	  en	  
vergeet	  de	  grot.	  	  
Daarna	  volgt	  een	  herontdekking	  in	  1949	  door	  een	  kunstenares	  uit	  Florence	  genaamd	  Francesca	  
Minellono.	  Zij	  is	  op	  het	  eiland	  met	  vakantie	  en	  heeft	  de	  dorpelingen	  horen	  praten	  over	  
rotstekeningen	  in	  de	  grot.	  Er	  verschijnen	  vanaf	  1950	  wetenschappelijke	  verhandelingen	  van	  de	  hand	  
van	  prof.	  dr.	  Paolo	  Graziosi	  te	  Florence	  uit	  1950,	  1953,	  1954	  en	  1973.	  	  
Ter	  plekke	  krijgen	  wij	  van	  de	  Levanzijnse	  rondleider	  en	  landeigenaar	  een	  ander	  verhaal	  over	  de	  
ontdekking	  te	  horen:	  de	  grot	  zou	  pas	  in	  1985	  ontdekt	  zijn.	  Een	  meisje	  zou	  vanuit	  de	  voorgrot	  door	  de	  
nauwe	  7m	  lange	  gang	  binnengegaan	  zijn.	  	  
	  
De	  exacte	  ouderdom?	  Paolo	  Graziosi	  vindt	  binnen	  in	  de	  grot	  een	  steen	  met	  een	  gravering	  van	  een	  
stier	  die	  sterk	  lijkt	  op	  een	  van	  de	  in	  de	  rotswand	  gekerfde	  stieren.	  De	  datering	  hiervan	  geeft	  via	  de	  C-‐
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14	  methode	  aan	  dat	  de	  steen	  stamt	  uit	  9680	  v.	  Chr.	  Verder	  zijn	  er	  graffiti	  van	  paarden,	  een	  koe	  en	  
een	  rennende	  stier,	  herten	  en	  vissen	  te	  zien.	  Daarnaast	  zijn	  er	  vier	  menselijke	  ingekerfde	  figuren	  van	  
15	  tot	  30	  cm	  hoog.	  Drie	  lijken	  te	  dansen,	  een	  ervan	  draagt	  een	  pluim	  en	  heft	  de	  handen	  zijwaarts	  
hoog;	  de	  vierde	  staat	  los	  van	  deze	  groep	  en	  lijkt	  te	  rennen	  of	  te	  dansen	  (Sebastiano	  Tusa,	  Levanzo,	  
Fra	  mare	  e	  terra,	  Guida	  all	  storia	  ed	  all’archeologia	  di	  Levanzo,	  57).	  	  
Nadien	  bezochten	  nog	  tal	  van	  andere	  archeologen	  de	  grot.	  Een	  van	  hen,	  een	  specialist	  op	  het	  gebied	  
van	  de	  graffiti	  in	  de	  grot	  van	  Addauro	  bij	  Palermo	  uit	  dezelfde	  periode,	  herkende	  diverse	  
naturalistische	  stijlovereenkomsten	  (zie	  voorgaande	  onder	  paragraaf	  2.	  over	  Palermo).	  
	  
Afdalen	  naar	  de	  grot.	  Met	  vier	  jeeps	  worden	  wij	  hoog	  boven	  de	  plek	  gebracht	  waar	  de	  grot	  zich	  diep	  
beneden	  ons	  bevindt.	  Een	  steil	  pad	  voert	  omlaag	  naar	  de	  grot;	  de	  ingang	  bevindt	  zich	  op	  dit	  moment	  
in	  de	  rotswand	  op	  ca	  30	  m	  boven	  de	  zeespiegel,	  op	  ruim	  een	  uur	  loopafstand.	  Beneden	  bij	  de	  rotsen	  
aan	  zee	  is	  er	  een	  soort	  aanlegsteiger	  gemaakt,	  want	  je	  kunt	  de	  grot	  bij	  rustig	  weer	  ook	  per	  boot	  
bereiken.	  Wij	  moeten	  echter	  langs	  de	  kliffen	  afdalen	  en	  verbazen	  ons	  over	  het	  uitzicht.	  Er	  is	  het	  
geluid	  van	  de	  woeste	  branding	  onder	  ons,	  de	  volle	  winden	  die	  onze	  kleding	  doen	  opbollen	  en	  de	  

krijsende	  meeuwen	  om	  ons	  heen.	  Wij	  verstoren	  
hun	  rust	  en	  een	  enkeling	  gaat	  in	  de	  aanval...	  Wij	  bereiken	  de	  ingang	  van	  de	  grot	  waar	  een	  houten	  hek	  
omheen	  staat.	  Hoe	  zuiver	  is	  alles	  om	  ons	  heen,	  de	  lucht,	  de	  bloemen	  in	  de	  aarde	  en	  de	  zee.	  Wij	  
verzamelen	  in	  de	  voorgrot	  waar	  er	  een	  soort	  trog	  voor	  dieren	  gemaakt	  is.	  We	  moeten	  dan	  diep	  
bukken	  om	  door	  een	  smalle	  gang	  van	  7m	  lang	  en	  maar	  90	  cm	  hoog	  te	  gaan	  en	  om	  vervolgens	  in	  de	  
grote	  sacrale	  binnenzaal	  (een	  soort	  kathedraal)	  te	  komen.	  Links	  daarin	  bevindt	  zich	  een	  grote	  
natuurlijke	  boog	  met	  graffiti	  op	  de	  wanden	  en	  uit	  de	  vloer	  opstijgende	  stalagtieten.	  Rechts	  bevinden	  
zich	  de	  meeste	  (met	  rode	  oker)	  geschilderde	  voorstellingen,	  o.a.	  die	  van	  de	  grote	  moedergodin	  die	  
bezig	  lijkt	  te	  zijn	  een	  kind	  te	  krijgen.	  Mede	  door	  het	  tamelijk	  lage	  boogvormige	  plafond	  van	  dit	  grote	  
heiligdom	  komt	  deze	  ruimte	  vrouwelijk	  over.	  Dit	  oergevoel	  wordt	  versterkt	  doordat	  de	  nauwe	  gang	  
om	  in	  de	  zaal	  te	  komen	  over	  komt	  als	  de	  hals	  van	  een	  baarmoeder.	  	  

De	  Grotta	  del	  Genovese.	  Binnenin	  is	  de	  grond	  is	  zacht	  en	  ongelijk.	  Het	  is	  er	  niet	  koud.	  De	  
temperatuur	  schommelt	  rond	  de	  19	  graden.	  De	  donkere	  binnengrot	  waar	  het	  daglicht	  niet	  
doordringt	  is	  ongeveer	  35m	  diep.	  Uit	  de	  late	  IJstijd	  zijn	  daarin,	  zoals	  vermeld,	  meest	  dieren,	  paarden,	  
koeien,	  herten,	  vissen	  en	  vier	  mensen	  afgebeeld.	  De	  figurines	  zijn	  in	  een	  enkele	  beweging	  en	  profile	  
en	  in	  naturalistische	  stijl	  in	  de	  rots	  gekerfd.	  Naast	  deze	  oude	  ingekraste	  figuren	  is	  er	  een	  bloedrood	  
geschilderde	  figuur	  uit	  latere	  neolitische	  tijden.	  Verder	  zijn	  er	  vele	  dieren,	  die	  mogelijk	  geen	  dieren	  
zijn	  en	  er	  zijn	  de	  donkerzwarte	  vioolvormige	  figuren,	  14	  in	  totaal.	  	  
	  
Poppen?	  Wij	  zien	  veel	  zwart	  geschilderde,	  statische	  neolithische	  figuren;	  soms	  niet	  te	  herkennen	  als	  
dier	  of	  als	  mens.	  Ze	  doen	  mij	  denken	  aan	  het	  werk	  van	  Emmanuel	  Anati	  uit	  La	  civilisation	  du	  Val	  
Camonica,	  Parijs	  1960.	  Onder	  de	  vissen	  bevinden	  zich	  de	  tonijn	  en	  de	  dolfijn.	  	  
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Wij	  zien	  ook	  veertien	  popachtige	  figuren	  waarvan	  er	  zes	  vioolvormig	  zijn.	  Zij	  hebben	  een	  ronde	  buik,	  
houden	  de	  korte	  stompachtige	  handen	  aan	  de	  borst	  en	  tonen	  daarboven	  een	  klein	  rond	  hoofd.	  De	  
andere	  acht	  zijn	  meer	  langwerpig	  maar	  tonen	  ook	  korte	  schematische	  stompvormige	  armen.	  Dit	  type	  
wordt	  als	  “popachtige,	  schematische	  figuur”	  geklassificeerd	  door	  de	  Nieuwe	  Archeologie,	  die	  zich	  
sinds	  	  ca.	  1960	  inzet	  om	  associaties	  van	  dergelijke	  figuren	  met	  godinnen	  en	  of	  voormoeders	  te	  
ontkennen	  (VIGV	  37;	  LOMA	  37-‐38).	  	  	  
	  
Over	  de	  school	  van	  de	  ‘Nieuwe	  Archeologie’.	  Deze	  postmoderne	  en	  ‘nuchtere’richting	  ontkent	  
iedere	  symboolovereenkomst	  en	  weigert	  in	  abstracte	  figurines	  de	  vrouwelijkheid	  te	  zien.	  Men	  
beschrijft	  (met	  uitzondering	  van	  archeologen	  die	  het	  werk	  van	  Marija	  Gimbutas	  aanhangen)	  
dergelijke	  figuren	  puur	  van	  de	  buitenkant	  en	  waagt	  zich	  niet	  aan	  ‘speculaties’	  over	  hun	  
bestaansreden	  en	  functie.	  	  
Ik	  schreef	  over	  Venuskunst	  onlangs	  een	  boek	  getiteld	  The	  language	  of	  MA	  the	  primal	  mother	  dat	  een	  
Nederlandse	  voorganger	  heeft	  in	  het	  boek	  Venus	  is	  geen	  Vamp	  uit	  2009.	  Ik	  beschrijf	  hierin	  de	  
symboolovereenkomsten	  tussen	  Venuskunst	  uit	  de	  Oude	  Steentijd	  en	  latere	  tijden.	  Er	  zijn	  er	  zoveel	  
dat	  je	  kunt	  spreken	  van	  een	  samenhangend	  vrouwelijk	  symboolsysteem;	  de	  prominente	  
aanwezigheid	  van	  het	  vrouwelijke	  in	  de	  kunst	  bewijst	  met	  andere	  woorden	  het	  respect	  voor	  het	  
vrouwelijke	  in	  een	  gelijkwaardige	  samenleving	  in	  balans	  (VIGV	  178-‐9;	  LOMA	  245-‐48).	  	  
	  
Stenen,	  poppen	  of	  goddelijke	  vrouwen?	  In	  het	  boek	  wijs	  ik	  ook	  op	  de	  grote	  groep	  schematische	  of	  
abstracte	  kunst.	  Elke	  abstracte	  figurine	  is	  vrouwelijk	  wanneer	  kenmerken	  als	  fallus	  of	  baard	  afwezig	  
zijn,	  ook	  wanneer	  de	  figurine	  niet	  rond	  is	  maar	  flesvormig	  of	  hoekig	  (LOMA	  206).	  	  
Zo	  kan	  het	  voorkomen	  dat	  een	  archeoloog	  opgeleid	  in	  de	  westerse	  school	  van	  de	  Nieuwe	  
Archeologie	  alleen	  ‘stenen’	  of	  ‘schematische	  figurines’	  of	  ‘popvormige’	  figurines	  beschrijft	  terwijl	  b.v.	  
een	  westers	  opgeleide	  archeoloog	  van	  het	  begin	  van	  de	  20e	  eeuw	  of	  een	  huidige	  archeloog	  uit	  Turkije	  

of	  Kreta	  ziet	  dat	  het	  om	  vrouwelijke	  figurines	  gaat	  (VIGV	  40-‐41;	  LOMA	  36-‐40,	  202).	  Vervolgens	  leggen	  
zij	  dan	  de	  verbinding	  met	  een	  vrouwelijke	  godheid	  (LOMA	  37,	  70,	  202).	  	  
Op	  een	  recente	  tentoonstelling	  over	  Ice	  Age	  Art	  in	  Londen	  heeft	  de	  conservator,	  hoewel	  opgeleid	  in	  
de	  school	  van	  de	  Nieuwe	  Archeologie,	  desondanks	  diverse	  tot	  dusverre	  als	  ‘stenen’	  beschreven	  
schematische	  figurines,	  voor	  het	  eerst	  ‘vrouwelijk’	  genoemd:	  een	  doorbraak.	  (Jill	  Cook,	  Ice	  Age	  Art,	  
the	  arrival	  of	  modern	  mind,	  London	  2013,	  241;	  on	  line	  artikel	  uit	  oktober	  2013	  op	  website	  academie	  
en	  Annine’s	  eigen	  site).	  
	  
De	  interpretatie	  van	  vioolvormigen	  van	  Levanzo.	  Weer	  thuis	  zoek	  ik	  verder	  en	  vind	  op	  een	  site	  over	  
de	  ‘vioolvormige’	  idolen	  in	  de	  Lévanzo-‐grot:	  
	  “they	  too	  practised	  the	  Creatrix	  Mother	  cult	  (Mother	  God),	  experienced	  for	  a	  very	  long	  time,	  since	  
very	  remote	  phases	  of	  Palaeolithic	  to	  late	  Bronze	  Age,	  spreading	  all	  across	  Europe	  and	  partially	  in	  
Asia,	  too”.	  	  
Er	  is	  in	  mijn	  boeken	  over	  Venuskunst	  veel	  aandacht	  geschonken	  aan	  de	  abstracte	  figurines	  waarin	  
symbooldeskundigen	  tegenwoordig	  de	  vrouwelijke	  vorm	  herkennen	  (VIGV	  45	  115-‐119	  141-‐158	  402;	  
LOMA	  142	  154	  160	  196-‐214	  530).	  Ze	  zijn	  multifuncioneel	  en	  gaan	  vaak	  mee	  in	  graven	  (LOMA	  197).	  
Sommigen	  weten	  zeker	  dat	  het	  symbolen	  van	  de	  moedergodin	  zijn	  die	  na	  de	  dood	  zorgt	  voor	  een	  
wedergeboorte	  (LOMA	  37,	  70,	  202).	  Het	  kunnen	  zielehuizen	  zijn	  voor	  lichaamsloze	  zielen	  die	  óf	  
heengegaan	  zijn	  óf	  op	  het	  punt	  staan	  opnieuw	  in	  een	  fysiek	  lichaam	  geboren	  te	  worden.	  In	  
Cycladische	  graven	  vindt	  men	  veel	  vrouwelijke	  figurines	  die	  zwanger	  zijn	  (LOMA	  196).	  	  
	  
Barende	  houdingen.	  Opvallend	  zijn	  ook	  tientallen	  figuren	  met	  wijd	  uitstaande	  armen	  en	  benen	  
waarbij	  er	  tussen	  de	  benen	  een	  soort	  staart	  hangt.	  De	  een	  ziet	  er	  mannen	  in	  en	  de	  ander	  dieren.	  
Maar	  iemand	  die	  op	  de	  hoogte	  is	  van	  het	  eeuwenoude	  vrouwelijke	  symboolsysteem	  herkent	  dat	  
deze	  figuren	  mogelijk	  in	  de	  barenshouding	  met	  wijduitstaande	  armen	  en	  benen	  en	  dat	  de	  ‘staart’	  ook	  
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het	  eerst	  zichtbare	  van	  een	  kind	  kan	  zijn	  dat	  gebaard	  wordt.	  Deze	  barenshouding	  wordt	  ook	  de	  
kikkerhouding	  genoemd	  (VIGV	  82	  120	  160	  243	  411;LOMA	  88	  122	  160	  220	  344	  516).	  	  
	  
De	  ‘man’	  die	  vrouw	  bleek	  te	  zijn.	  Hoog	  op	  de	  achterste	  muur	  van	  de	  grote	  zaal	  is	  een	  dieprode	  
okerkleurig	  geschilderde	  figuur	  te	  zien	  die	  achterover	  leunt	  en	  met	  de	  benen	  wijd	  lijkt	  te	  baren.	  De	  
dieprode	  kleur	  van	  bloed	  springt	  als	  het	  ware	  van	  de	  rotswand	  af.	  Rode	  oker	  wordt	  overal	  en	  altijd	  
gebruikt	  om	  te	  (re)-‐genereren.	  Wij	  zijn	  met	  stomheid	  geslagen.	  Het	  belang	  van	  deze	  grot	  met	  zijn	  
vele	  afbeeldingen	  van	  vrouwelijke	  figuren	  voor	  de	  vroegste	  geschiedenis	  van	  het	  (goddelijk)	  
vrouwelijke,	  dringt	  diep	  tot	  ons	  door.	  Wat	  betekent	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  zwarte	  vioolvormige	  
vrouwelijke	  figuren	  en	  de	  bloedrode	  barende?	  
Ik	  citeer	  nu	  uit	  dezelfde	  website	  van	  de	  grot	  over	  deze	  afbeelding:	  ‘And	  the	  one	  and	  only	  painting	  in	  
red,	  representing	  a	  man	  with	  a	  sinuous	  body	  and	  a	  wedge-‐shaped	  head,	  is	  dated	  back	  to	  Palaeolithic	  
age.	  In	  fact,	  it's	  very	  similar	  to	  the	  character	  in	  the	  right	  sided	  character	  described	  before	  (als	  de	  
rennende	  vierde	  figuur),	  so	  it	  has	  been	  dated	  back	  to	  the	  same	  period	  of	  the	  engravings.	  The	  fourth	  
human	  picture	  engraved	  in	  the	  Genovese's	  Cave	  has	  two	  running	  legs.	  It's	  a	  strong	  symbolic	  
significance,	  which	  is	  deduced	  by	  the	  lack	  of	  any	  other	  anatomic	  detail	  beside	  the	  legs.	  In	  this	  graffito	  
we	  can	  find	  a	  return	  to	  a	  more	  naturalistic	  vision	  and	  the	  abandon	  of	  stylization’.	  	  
Kortom,	  hier	  wordt	  de	  Rode	  Vrouwe	  als	  man	  aangeduid...	  	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

De	  gids.	  De	  lokale	  Siciliaanse	  gids,	  tevens	  eigenaar	  van	  de	  grot,	  geeft	  ons	  maar	  korte	  tijd	  om	  te	  kijken	  
en	  voert	  daarbij	  als	  argument	  de	  kwetsbaarheid	  van	  de	  figuren	  aan.	  Hij	  ziet	  zijn	  brood	  in	  onze	  
uitwasemende	  adem	  vergaan.	  Maar	  Marieke,	  onze	  mooie,	  hoogblonde	  en	  superslanke	  locale	  gids	  
weet	  hoe	  zij	  deze	  Italiaanse	  man	  moet	  aanpakken.	  Zij	  praat	  onder	  vier	  ogen	  met	  hem,	  maakt	  zich	  
klein	  en	  afhankelijk	  en	  gaat	  vervolgens	  met	  gekruiste	  benen	  in	  een	  vrouwelijke	  houding	  tussen	  ons	  in	  
staan,	  waardoor	  haar	  slanke	  onderlichaam	  de	  vorm	  krijgt	  van	  een	  soort	  uitgerekte	  venusdriehoek.	  
Wij	  krijgen	  meer	  tijd!	  Er	  is	  zoveel	  dat	  je	  het	  nauwelijks	  overziet.	  Onze	  	  gids	  wil	  nu	  ook	  wel	  het	  een	  
ander	  toelichten	  en	  weet	  nu	  te	  vertellen	  dat	  de	  figuren	  in	  barende	  houding	  ‘mannen’	  zijn	  en	  dat	  de	  
popachtige	  figuren	  ‘vrouwen’	  zijn!	  Op	  internet	  lees	  ik	  een	  ‘reizigersbeoordeling’	  van	  mensen	  die	  er	  
eerder	  waren:	  	  

‘de	  gids	  doet	  een	  geweldige	  job	  en	  helpt	  u	  te	  begrijpen	  wat	  u	  ziet	  in	  deze	  magische	  plek.	  Geweldig!’	  
	  
Het	  zoemhout.	  Wij	  mogen	  van	  de	  eigenaar,	  die	  zelf	  een	  zeer	  felle	  lamp	  gebruikt	  om	  licht	  te	  brengen	  
in	  de	  duisternis,	  absoluut	  niet	  fotograferen.	  Wij	  maken	  een	  kring	  en	  Tym	  begint	  boventonen	  te	  
zingen.	  Daarna	  wordt	  het	  zoemhout	  eerst	  aangezwaaid	  door	  Marie-‐José	  (LOMA	  105).	  Daarna	  sta	  ik	  in	  
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het	  centrum	  van	  de	  grot	  en	  draai	  en	  zwaai	  in	  een	  grote	  cirkelbeweging	  het	  hout	  rond.	  Ik	  hoor	  een	  
hogere	  toon	  die	  afgewisseld	  wordt	  met	  een	  lagere	  toon	  naar	  mate	  ik	  het	  lange	  touw	  in	  een	  soort	  
ellips	  aan	  de	  ene	  kant	  hoger	  en	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  lager	  rondzwaai.	  De	  stemmen	  van	  de	  
voorouders	  komen	  tot	  leven.	  Het	  geluid	  voert	  je	  terug	  in	  de	  tijd.	  Ik	  voel	  hoe	  mijn	  voeten	  als	  wortels	  
vanuit	  de	  ongelijke	  en	  zachte	  aarde	  de	  bodem	  inschieten.	  Ik	  schiet	  letterlijk	  wortel.	  Ik	  voel	  mij	  
verankerd	  en	  gegrondvest,	  wortelend	  in	  Moeder	  Aarde	  en	  in	  de	  eeuwigheid	  van	  Haar	  kosmos.	  Grote	  
dankbaarheid	  dat	  ik	  besta	  en	  leef	  komt	  over	  mij.	  Na	  een	  fors	  aantal	  draaiingen	  met	  het	  lange	  touw	  
en	  het	  ronkende	  hout	  eraan	  geef	  ik	  het	  zoemhout	  buiten	  adem	  na	  de	  zware	  inspanning	  aan	  Marie-‐
José	  terug.	  Zij	  nam	  het	  muziekinstrument	  mee	  na	  zorgvuldige	  planning	  met	  Stella.	  Het	  soort	  
ronkende	  Harley	  Davidson-‐geluid	  kwam	  niet	  tot	  stand.	  Maar	  wel	  de	  diepe	  donkere	  ondertoon	  
waardoor	  de	  tijd	  lijkt	  stil	  te	  staan.	  Wat	  een	  ervaring.	  	  
Eenmaal	  buiten	  komen	  de	  tongen	  los.	  Sommigen	  vermoeden	  dat	  het	  een	  rituele	  grot	  geweest	  is	  voor	  
menstruatie-‐	  en	  vrouwenrituelen,	  hetgeen	  heel	  wel	  mogelijk	  is	  gezien	  de	  vondsten	  elders	  (VVTM	  99n	  
76;	  LOMA,	  66;	  zie	  artikel	  ‘op	  bezoek	  bij	  Venus	  met	  de	  Hoorn	  in	  Bordeaux’	  on	  line).	  	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

5.	  Demeter	  met	  de	  graanappel	  uit	  Selinunte	  

Voor	  de	  tweede	  keer	  geboren	  worden	  uit	  de	  godin,	  de	  Moeder.	  Zowel	  in	  Selinunte	  als	  in	  Agrigento	  
komen	  wij	  samen	  in	  heiligdommen	  van	  Demeter	  en	  Kore/Persephone,	  die	  afgelegen	  liggen	  en	  vaak	  
te	  vinden	  zijn	  buiten	  de	  muren	  van	  de	  stad.	  Wij	  verbinden	  ons	  met	  elkaar	  en	  met	  de	  plaats	  en	  gaan	  
terug	  in	  de	  tijd.	  Op	  het	  netvlies	  van	  onze	  ziel	  verschijnen	  beelden.	  Wij	  zien	  in	  de	  duisternis	  van	  de	  
nacht	  processies	  vanuit	  de	  antieke	  stad	  naar	  de	  heiligdommen	  buiten	  de	  muren	  trekken.	  Langzaam	  
schrijdend,	  liederen	  zingend	  en	  plechtig	  met	  fakkels	  in	  de	  handen.	  ‘Brimo	  heeft	  Brimos’	  gebaard’,	  
klinkt	  het	  aan	  het	  eind	  van	  de	  inwijdingsplechtigheid	  uit	  de	  mond	  van	  de	  godin	  die	  zich	  manifesteert	  
in	  haar	  hogepriesteres	  (VSTM	  71).	  In	  de	  duisternis	  van	  het	  heiligdom	  onder	  de	  alziende	  ogen	  van	  het	  
beeld	  van	  Demeter	  wordt	  de	  myste,	  de	  inwijdeling(e),	  voor	  de	  tweede	  keer	  geboren.	  De	  eerste	  keer	  
wordt	  de	  mens	  geboren	  vanuit	  de	  aardse	  baarmoeder	  in	  het	  fysieke	  lichaam;	  deze	  tweede	  geboorte	  
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gaat	  het	  om	  de	  geboorte	  in	  het	  lichtlichaam.	  Nu	  beseft	  men	  wat	  de	  ouderdom	  van	  de	  ziel	  en	  de	  
eeuwigheid	  van	  eindeloos	  bewustzijn	  betekenen	  (VVTM	  333;	  VSTM	  71).	  	  	  	  	  	  	  
	  
Selinos/Selinunte.	  De	  naam	  van	  deze	  stad	  is	  afgeleid	  van	  het	  zoet	  ruikende	  kruid	  de	  ‘wilde	  selderij’,	  
dat	  in	  het	  Grieks	  ‘selinos’	  of	  in	  het	  Latijn	  ‘selinus’	  wordt	  genoemd.	  De	  Italianen	  maken	  er	  Selinunte	  
van.	  Daar	  waar	  aan	  de	  zuidwestelijke	  kust	  de	  driehoek	  die	  Sicilië	  vormt	  afbuigt	  naar	  het	  zuiden,	  ligt	  
de	  stad	  in	  een	  brede	  baai	  met	  zelfs	  twee	  havens.	  Er	  monden	  in	  die	  baai	  namelijk	  twee	  rivieren	  uit	  en	  
de	  antieke	  stad	  met	  haar	  akropolis	  ligt	  hiertussen	  in.	  	  
Gesticht	  in	  de	  7e	  eeuw	  v.	  Chr.	  door	  Grieken	  uit	  Megara	  Hyblaea,	  beleeft	  Selinunte	  twee	  eeuwen	  lang	  
grote	  voorspoed	  en	  groeit	  uit	  tot	  een	  indrukwekkende	  stad.	  In	  de	  eeuwige	  strijd	  tussen	  rivaliserende	  
Griekse	  steden,	  waaronder	  Segesta,	  sluit	  Selinunte	  een	  bondgenootschap	  met	  een	  gevaarlijke	  
buitenstaander,	  Carthago,	  de	  Punische	  stad	  aan	  de	  kust	  van	  het	  huidige	  Tunesië.	  Dat	  hebben	  ze	  in	  
Selinunte	  geweten.	  
	  

Altijd	  oorlog.	  De	  vestingstad	  met	  haar	  imposante	  akropolis	  met	  tempels	  van	  Hera,	  Athena,	  Zeus	  
Meilichios	  en	  Hekate	  Triformis	  uit	  de	  6de	  eeuw	  v.	  Chr.	  wordt	  in	  409	  v.	  v.	  Chr.	  door	  ‘bondgenoot’	  
Hannibal	  uit	  Carthago	  verwoest.	  Hij	  doodt	  16.000	  inwoners	  en	  maakt	  er	  5000	  krijgsgevangen;	  
meestal	  de	  vrouwen	  en	  kinderen.	  Wanneer	  de	  inwoners	  hem	  smeken	  de	  tempels	  in	  de	  stad	  te	  
sparen	  en	  hem	  daarbij	  een	  grote	  som	  geld	  aanbieden,	  gaat	  hij	  hier	  zogenaamd	  op	  in	  en	  neemt	  de	  
geldsom	  aan.	  Vervolgens	  haalt	  hij	  alsnog	  de	  muren	  omver	  en	  plundert	  en	  vernietigt	  de	  vele	  grote	  
tempels.	  Tot	  zover	  de	  treurige	  patriarchale	  kant	  van	  het	  verhaal.	  Alle	  reisgidsen	  staan	  vol	  van	  oorlog	  
en	  geweld;	  wij	  zijn	  er	  zo	  aan	  gewend	  geraakt	  dat	  wij	  het	  onze	  kinderen	  in	  hun	  geschiedenisboeken	  
leren.	  En	  zo	  leren	  zij	  dat	  oorlogvoeren	  iets	  met	  beschaving	  en	  cultuur	  te	  maken	  heeft.	  Maar	  niets	  is	  
minder	  waar.	  De	  mens	  is	  niet	  van	  nature	  oorlogzuchtig,	  de	  mens	  is	  van	  nature	  vreedzaam.	  In	  tijden	  
van	  schaarste,	  nood	  en	  machtsmisbruik	  gaan	  sommigen	  aanvallen	  en	  moeten	  anderen	  zich	  
verdedigen,	  waardoor	  een	  kettingreactie	  van	  geweld	  ontstaat	  en	  de	  beschaving	  en	  cultuur	  naar	  
beneden	  spiraliseren	  in	  een	  eindeloze	  kolom	  van	  oorlog	  en	  geweld.	  
	  
Een	  sfeerbeschrijving.	  Van	  Egeraat	  schreef	  over	  Selinunte	  en	  vergeleek	  het	  met	  Segesta,	  maar	  hij	  
werd	  niet	  vrolijk	  van	  de	  eenzame	  omgeving.	  Ik	  citeer	  een	  passage	  uit	  hoofdstuk	  4.	  
Een	  geheel	  andere	  ruïne-‐ziel	  zweeft	  over	  den	  Akropool	  van	  Selinus	  of	  Selinunte,	  dat	  wij	  over	  Castel-‐
Vetrano	  bereiken.	  De	  wijde	  hoogvlakte	  boven	  de	  zee,	  onder	  de	  grauwe	  wolken,	  overspookt	  misschien	  
nog	  grootere	  desolatie,	  nog	  wijdere	  verlatenheid,	  nog	  troosteloozere	  melancholie	  dan	  schaduwt	  over	  
den	  grazigen	  heuveltop	  van	  Segesta.	  Want	  daàr	  werd	  de	  tempel	  nimmer	  voltooid	  maar	  zijne	  zuilen	  
stonden	  voor	  eeuwen:	  hièr	  echter	  werden	  vier	  tempels,	  tijdens	  hunne	  oprichting,	  door	  de	  Karthagers,	  
die	  Sicilië	  overstroomden	  onder	  voorwendsel	  die	  van	  Segesta	  te	  hulpe	  te	  komen,	  verbrand.	  Hannibal	  
was	  zonder	  genade;	  duizenden	  kwamen	  om	  door	  vuur	  of	  door	  zwaard	  en	  de	  trotsche	  tempels	  zelve,	  
de	  trotsche	  reuzentempels	  van	  schijnbaar	  eeuwig	  durende	  marmers,	  zijn	  in	  de	  ziedende	  woede	  der	  
vlammen	  vergaan;	  de	  zuilen	  hebben	  gewankeld,	  de	  architraven	  en	  tympanen	  zijn	  ingestort	  en	  wat	  wij	  
nu	  onder	  deze	  grauwe	  wolkenluchten	  en	  bij	  deze	  stormende	  Afrikaansche	  zeeën	  aanschouwen	  is	  niet	  
meer	  dan	  een	  reusachtige	  steenhoop,	  een	  wijde	  doodesakker	  van	  zuilen,	  een	  immense	  graftombe	  van	  
vier,	  als	  die	  van	  Segesta,	  naamlooze	  tempels:	  vrome	  menschenhanden	  hebben	  met	  piëteit	  die	  stukken	  
en	  brokken	  en	  klompen	  geschikt	  en	  gestapeld,	  de	  emplacementen	  teekenen	  zich	  langzamerhand	  
duidelijker	  uit	  voor	  onzen	  blik;	  maar	  geen	  zuil	  rijst	  omhoog,	  dan	  geknot,	  geen	  architraaf	  trekt	  zich	  
meer	  horizontaal	  tegen	  de	  donkere	  luchten;	  de	  sombere	  orkaanwind	  fluit	  en	  huilt	  onbelemmerd	  over	  
deze	  lage	  sepulkermassa	  van	  gedoemde	  godehuizen...	  Segesta	  en	  Selinus,	  zij	  wilden	  de	  goden	  eeren	  
met	  hun	  te	  bouwen	  edel	  schoone	  en	  reuzig	  grootsche	  heiligdommen,	  maar	  haar	  beider	  tragiesch	  
stedelot	  school	  in	  hare	  onderlinge	  veete;	  de	  vreemdelingen,	  die	  zij	  riepen	  te	  hulp,	  hebben	  zoo	  wel	  de	  
eene	  als	  de	  andere	  stad	  vertrapt,	  getuchtigd,	  verdolgen,	  en	  nooit	  en	  nimmer	  zijn	  zij	  wederom,	  
Segesta	  en	  Selinus,	  verrezen	  uit	  die	  verdelging:	  sedert	  eeuwen	  lang	  spoken	  slechts	  hare	  klagende	  
stedeschimmen	  boven	  hare	  eenzame	  tempelruïnes,	  die,	  als	  in	  Segesta,	  droef	  rijzen,	  of	  neêr	  gepletterd	  
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lig	  gen	  als	  in	  Selinus	  over	  den	  wijden	  Akropool,	  van	  welken	  de	  wreede	  goden	  zich	  voor	  eeuwig	  hebben	  
gekeerd...	  Akropool,	  enkele	  jaren	  geleden	  nog	  de	  schuilplaats	  der	  Siciliaansche	  roovers...	  Akropool,	  
thans	  door	  niemand	  dan	  door	  een	  huiverenden	  toerist	  of	  speurenden	  archeoloog	  bezocht,	  die	  zijn	  
sombere	  indrukken	  zamelt,	  om	  dan	  te	  vertrekken	  met,	  ik	  weet	  niet	  welke	  vreemde	  beklemming	  van	  
tragische	  bovenaardschheid,	  drukkende	  over	  hem	  heen	  en	  het	  huiveringwekkende	  bewustzijn,	  dat	  de	  
goden	  ZIJN,	  maar	  dat	  het	  Noodlot	  IS,	  boven	  hèn...	  
	  
Het	  moederland.	  Goden	  vormen	  zich	  naar	  het	  beeld	  van	  mensen	  en	  zo	  verwekken	  patriarchale	  tijden	  
sombere	  patriarchale	  goden,	  demonen	  en	  duivels.	  Dat	  was	  in	  moederlandse	  tijden	  anders...	  
Vroeg	  in	  de	  ochtend	  ontmoeten	  wij	  de	  vrolijke	  en	  speelse	  Trizziridonna.	  Ze	  vertegenwoordigen	  de	  
inheemse	  cultuur	  op	  hun	  eigen	  vrouwelijke	  wijze	  met	  hun	  wapperende	  kleurrijke	  kleding,	  hun	  
vrolijke	  lach,	  hun	  gracieuze	  en	  soepele	  lijf,	  hun	  dans	  en	  zang,	  hun	  trommels,	  fluiten	  en	  rinkelende	  
enkelbanden.	  Samen	  concentreren	  wij	  ons	  op	  de	  vreedzame	  en	  feestelijk-‐vrolijke	  vrouwelijke	  
aspecten	  van	  het	  verre	  verleden,	  want	  dat	  is	  de	  basis	  voor	  een	  betere	  toekomst.	  In	  2013	  is	  een	  boek	  
verschenen	  getiteld:	  ‘de	  Onzichtbare	  vrouw.	  Drie	  miljoen	  jaar	  vrede	  en	  6000	  jaar	  oorlog’	  van	  Judy	  
Foster	  en	  Marlene	  Derlet.	  Moge	  vrouwen	  de	  vreedzame	  en	  vrouwvriendelijke	  periode	  in	  onze	  
geschiedenis	  weer	  terugbrengen	  in	  het	  collectief	  geheugen	  en	  deze	  na	  6000	  jaar	  oorlog	  opnieuw	  
realiseren.	  
	  
Het	  pad.	  Wij	  bezichtigen	  diverse	  tempels,	  waar	  je	  zelfs	  in	  mag	  komen,	  en	  lopen	  langs	  de	  akropolis	  
buiten	  de	  muren	  om	  en	  passeren	  de	  meest	  zuidwestelijk	  	  gelegen	  rivier,	  nu	  de	  Modione	  maar	  
vroeger	  de	  Selinos	  geheten.	  In	  de	  monding	  van	  deze	  rivier	  -‐ooit	  een	  uiterst	  belangrijke	  haven-‐	  groeit	  
tegenwoordig	  veel	  riet.	  Daarna	  gaat	  verder	  langs	  een	  licht	  steigend	  pad	  naar	  de	  uitlopers	  van	  de	  
duinen	  die	  de	  baai	  omzomen.	  Het	  stoffige	  pad,	  vroeger	  de	  heilige	  weg	  naar	  het	  oudste	  heiligdom	  van	  
Demeter	  op	  Sicilië,	  voert	  naar	  het	  heiligdom	  van	  Demeter	  Malophoros,	  Demeter	  met	  de	  
Granaatappel.	  Het	  is	  een	  wandeling	  van	  ruim	  20	  minuten	  in	  de	  warme	  zon	  die	  rond	  11.30u	  hoog	  aan	  
de	  hemel	  staat	  te	  branden.	  	  

Het	  Sanctuario	  della	  Malophoros.	  Wanneer	  wij	  aankomen	  zien	  wij	  een	  eenzame	  boom	  op	  een	  lage	  
heuvel	  met	  ondermeer	  het	  grote	  ommuurde	  heiligdom.	  Daar	  aangekomen	  vinden	  we	  de	  resten	  van	  
een	  temenos,	  verscheidene	  grote	  offeraltaren	  voor	  vuren,	  goedbewaarde	  waterkanalen	  en	  tempels	  
uit	  diverse	  perioden.	  In	  het	  bovenste	  gedeelte	  van	  het	  heiligdom	  gaan	  we	  de	  oudste	  tempel	  van	  
Demeter-‐Malophoros	  in	  over	  een	  verhoogde	  drempel	  met	  de	  halfronde	  draaisporen	  van	  grote	  
bronzen	  deuren.	  Het	  interieur	  van	  de	  tempel	  is	  besloten	  en	  op	  intieme	  wijze	  gericht	  op	  de	  nis	  met	  
het	  cultusbeeld	  van	  de	  godin.	  De	  tempel	  is	  opgetrokken	  in	  de	  eenvoudige	  stijl	  van	  de	  oudste	  tempels	  
uit	  de	  8ste	  eeuw	  v.	  Chr.	  zonder	  zuilen	  en	  doet	  denken	  aan	  een	  megaron	  of	  woonhuis.	  Marmeren	  
kanalen	  brachten	  het	  water	  van	  de	  Gaggera	  bergbron	  naar	  de	  tempel	  en	  naar	  verscheidene	  andere	  
plaatsen	  in	  het	  heiligdom.	  Binnen	  in	  de	  nu	  met	  gras	  begroeide	  tempel	  heerst	  een	  geladen	  stilte.	  Hier	  
sta	  je,	  dans	  je	  en	  zing	  je	  en	  kun	  je	  je	  ongestoord	  verbinden	  met	  de	  godin.	  
	  
De	  indeling.	  Achter	  de	  voordeur	  kom	  je	  eerst	  in	  de	  voorruimte	  of	  pronaos.	  Dan	  komt	  je	  
achtereenvolgens	  in	  de	  langwerpige	  cella	  en	  in	  het	  adyton,	  het	  heilige	  der	  heilige.	  In	  de	  nis	  aan	  de	  
westkant	  van	  de	  tempel	  stond	  oorspronkelijk	  het	  bronzen	  beeld	  van	  de	  godin.	  Dus	  ook	  hier	  viel	  
vanuit	  het	  oosten	  het	  licht	  op	  Demeter,	  Moeder	  Aarde.	  Helaas	  is	  haar	  beeld	  verdwenen.	  
	  
Kettingen	  met	  granaatappelbloesems.	  In	  dit	  oudste	  heiligdom	  van	  Demeter	  zijn	  20.000-‐40.000	  
votiefbeeldjes	  van	  de	  godin	  gevonden.	  Het	  lijkt	  een	  absurd	  hoog	  aantal	  maar	  ga	  naar	  het	  Regionaal	  
Archeologisch	  museum	  van	  Agrigento	  of	  naar	  het	  Paolo	  Orsi	  archeologisch	  Museum	  in	  Syracuse,	  dan	  
zie	  je	  deze	  votieven	  in	  de	  vitrines,	  gerangschikt	  naar	  vele	  soorten	  en	  maten.	  Voor	  mij	  vormen	  de	  
musea	  van	  Agrigento	  en	  Syracuse	  een	  paradijs	  van	  Venuskunst.	  De	  daar	  tentoongestelde	  votieven	  
tonen	  hoe	  haar	  cultusbeeld	  eruit	  gezien	  moet	  hebben:	  dat	  was	  vooral	  behangen	  met	  kettingen	  van	  
granaatappelbloesems.	  	  
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De	  granaatappel	  symboliseert	  het	  altijd	  weer	  terugkerende	  leven.	  Uit	  het	  pitje	  in	  de	  aarde	  komt	  een	  
nieuwe	  vrucht.	  De	  granaatappel	  met	  haar	  ontelbare	  pitjes	  werd	  beleefd	  als	  een	  vrucht	  met	  een	  
rechtstreekse	  verbinding	  met	  de	  onderwereld.	  De	  godin	  daarvan,	  Kore/Persephone,	  staat	  symbool	  
voor	  het	  mysterie	  van	  het	  leven	  en	  van	  de	  groeikracht	  van	  het	  zaadje.	  Zij	  daalt	  af	  in	  de	  onderwereld	  
om	  daaruit	  in	  de	  lente	  weer	  nieuw	  leven	  op	  te	  laten	  komen.	  Maar	  wat	  betekent	  haar	  naam	  nu	  
eigenlijk?	  	  

Persephone	  danst	  op	  de	  dorsvloer.	  Persephone	  betekent	  ‘zij	  die	  het	  graan	  slaat	  of	  doodt	  (bij	  het	  
dorsen);	  kortom	  ‘zij	  van	  de	  dorsvloer’.	  Na	  het	  oogsten	  van	  het	  graan	  moet	  er	  gedorst	  worden,	  het	  kaf	  
moet	  van	  het	  koren	  worden	  gescheiden.	  Dorsvloeren	  waarop	  het	  graan	  wordt	  uitgespreid	  zijn	  rond,	  
muilezels	  lopen	  daarin	  rond	  om	  het	  graan	  te	  pletten.	  	  
Vanaf	  de	  oudheid	  vormt	  de	  dorsvloer	  de	  basisvorm	  voor	  het	  labyrinth.	  Oorspronkelijk	  werd	  in	  het	  
midden	  daarvan	  na	  het	  dorsen	  een	  xoanon,	  een	  houten	  beeld	  van	  de	  godin,	  geplaatst	  waarheen	  men	  
de	  (op	  de	  vloer	  geschilderde)	  weg	  moest	  vinden	  om	  in	  haar	  wijsheid	  te	  worden	  ingewijd.	  Daarna	  
danste	  men	  weer	  de	  weg	  naar	  buiten.	  Deze	  Griekse	  traditie	  bestaat	  nog	  steeds.	  	  

De	  diepere	  betekenis.	  Bij	  het	  dorsen	  wordt	  de	  zwaardere	  graankorrel	  hoog	  in	  de	  lucht	  gegooid	  om	  
het	  te	  scheiden	  van	  de	  lichtere	  huls,	  het	  kaf,	  dat	  wegwaait.	  Dus	  die	  gang	  in	  de	  onderwereld	  waar	  ‘zij	  
van	  de	  dorsvloer	  woont’,	  helpt	  het	  oppervlakkige	  te	  scheiden	  van	  het	  wezenlijke.	  Je	  ziet	  wat	  echt	  
belangrijk	  is.	  Daarna	  kun	  je	  uit	  de	  duisternis	  terugkeren	  met	  nieuwe	  inzichten.	  Kore	  staat	  voor	  het	  
‘oppervlakkige’	  meisje.	  Persephone	  	  staat	  symbool	  voor	  het	  zaad	  dat	  in	  de	  aarde	  wordt	  geplant	  dat	  
gaat	  groeien	  in	  lente	  en	  zomer.	  Het	  moet	  de	  duisternis	  in	  anders	  kan	  het	  niet	  groeien.	  En	  van	  dat	  
onderwereld	  aspect	  zijn	  de	  mensen	  op	  Sicilië	  zich	  zeer	  bewust,	  het	  kwam	  al	  eerder	  ter	  sprake.	  	  	  

Het	  vuur	  van	  Vesta.	  De	  cirkelvormige	  vuuraltaren	  bij	  sommige	  tempels	  brengen	  mij	  op	  de	  ronde	  
vuurtempel	  van	  Vesta	  in	  Rome.	  Deze	  tempel	  is	  gebaseerd	  op	  ronde	  hutten	  waarin	  men	  vuur	  stookte	  
met	  een	  opening	  in	  het	  dak.	  In	  deze	  ronde	  hutten	  moesten	  de	  dochters	  van	  de	  koningen	  en	  
koninginnen	  van	  Rome	  het	  vuur	  bewaken.	  Later	  komen	  uit	  deze	  adelijke	  jonge	  dames	  de	  Vestaalse	  
maagden	  voort.	  Het	  begip	  ‘maagd’	  betekent	  oorspronkelijk	  ‘respectvolle	  zelfstandige	  jonge	  vrouw’,	  
maar	  krijgt	  in	  vrouwvijandige	  pariarchale	  tijden	  de	  betekenis	  van	  onthouding	  en	  ascese	  mee.	  
De	  mooiste	  beelden	  van	  Vestaalse	  Maagden	  zijn	  overgebracht	  van	  hun	  huis	  naast	  de	  ronde	  Vesta-‐
tempel,	  naar	  het	  Thermenmuseum	  in	  Rome.	  De	  rest	  is	  thuis	  gebleven.	  Hun	  hoofden	  werden	  door	  de	  
christenen	  afgehakt,	  omdat	  zij	  alle	  oude	  godsdiensten	  wilden	  uitdrijven	  en	  zo	  plaats	  wilden	  maken	  
voor	  het	  christendom.	  	  

De	  mythe	  over	  de	  granaatappel	  vertelt	  hoe	  Kore,	  de	  dochter	  van	  Demeter,	  bloemen	  aan	  het	  plukken	  
is	  	  bij	  het	  meer	  van	  Pergusa.	  In	  de	  Homerische	  versie	  van	  de	  Demeter-‐hymne	  wordt	  dit	  meer	  op	  19	  
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km	  van	  Athene	  bij	  Eleusis	  gesitueerd.	  Maar	  de	  Sicilianen	  zien	  dat	  anders;	  volgens	  hen	  ligt	  dat	  meer	  
bij	  Morgantina,	  in	  hartje	  Sicilië...	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bij	  het	  bloemenveld	  naast	  dit	  meer	  ziet	  Hades,	  de	  koning	  van	  de	  onderwereld,	  Kore	  bloemen	  
plukken.	  Hij	  	  wordt	  verliefd	  op	  haar	  en	  draagt	  haar	  tegen	  haar	  zin	  weg.	  Hij	  ontvoert	  haar	  in	  een	  
wagen	  met	  vier	  paarden	  en	  dwingt	  haar	  zijn	  vrouw	  te	  worden	  door	  haar	  te	  verkrachten.	  	  
Demeter	  zwerft	  over	  Sicilië	  op	  zoek	  naar	  haar	  verloren	  dochter.	  Bij	  de	  stad	  Trapani	  op	  de	  westkust	  
laat	  ze	  haar	  sikkel	  vallen,	  daarom	  is	  het	  land	  daar	  sikkelvormig.	  Op	  een	  nacht	  zoekt	  ze	  de	  hellingen	  
van	  de	  Etna	  af	  bij	  het	  licht	  van	  vlammende	  pijnbomen;	  de	  Etna	  wordt	  op	  Sicilië	  als	  een	  vrouwe	  
voorgesteld,	  als	  de	  moeder	  van	  de	  Palici	  broertjes.	  Maar	  Demeter	  vindt	  Kore	  niet.	  Dat	  maakt	  dat	  ze	  
verhindert	  dat	  de	  aarde	  vrucht	  voortbrengt	  door	  een	  droogte	  over	  de	  aarde	  te	  brengen.	  Mens	  en	  
dier	  sterven	  in	  grote	  getale.	  Zeus,	  broer	  van	  Demeter	  en	  vader	  van	  Kore	  beweegt	  Hades	  ertoe	  Kore	  
vrij	  te	  laten	  op	  voorwaarde	  dat	  ze	  die	  dag	  niets	  eet.	  Maar	  voor	  ze	  vertrekt	  laat	  Hades	  haar	  listig	  een	  
paar	  granaatappelzaden	  eten.	  Nu	  moet	  Persephone	  als	  echtgenote	  van	  Hades	  drie	  maanden	  in	  de	  
winter	  bij	  hem	  verblijven;	  de	  rest	  van	  het	  jaar	  mag	  ze	  bij	  haar	  moeder	  boven	  de	  aarde	  zijn.	  Zoals	  aan	  
het	  begin	  vermeld,	  is	  dit	  een	  patriarchale	  variatie	  op	  een	  ouder	  moederlands	  thema.	  Dit	  oermythe	  
heeft	  als	  grondpatroon	  de	  driedeling	  van	  het	  goddelijk	  vrouwelijk	  in	  baren/groeien,	  sterven	  en	  
opnieuw	  baren.	  	  

Hekate.	  	  Direct	  links	  van	  het	  heiligdom	  van	  Demeter	  staat	  in	  Selinunte	  het	  heiligdom	  gewijd	  aan	  
Hekate	  Triformis:	  aan	  de	  drievoudige	  Hekate.	  In	  de	  Homerische	  mythen	  is	  zij	  de	  moeder	  van	  
Demeter.	  Zij	  staat	  voor	  de	  oude	  wijze	  vrouw,	  de	  vroede	  vrouwe	  of	  vroedvrouw.	  Zij	  brengt	  nieuwe,	  
bewust	  geworden,	  levensimpuls	  ter	  wereld	  zodat	  deze	  zich	  op	  aarde	  kan	  manifesteren.	  Zij	  is	  de	  
specialiste	  in	  de	  geest,	  de	  clanmoeder.	  In	  latere	  mythen	  is	  zij	  gedegeneerd	  tot	  dienstmaagd	  van	  
Demeter	  en	  vrolijkt	  zij	  de	  rouwende	  Demeter	  met	  grollen	  en	  grappen	  op	  (Hom.	  Hymne,	  vers	  179-‐
211;	  VVTM	  332).	  Zij	  weet	  dat	  rouw	  niet	  eeuwig	  duurt	  maar	  voorbij	  zal	  gaan...	  	  Meer	  over	  de	  
mysteriën	  in	  Eleusis	  in	  VVTM	  331-‐333.	  	  

Weinig	  aandacht	  in	  de	  patriarchale	  geschiedschrijving.	  De	  dichters	  Hesiodus	  en	  Homerus	  schenken	  
weinig	  aandacht	  aan	  Demeter	  en	  Kore/Persephone	  (VVTM	  347).	  	  
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Daarentegen	  kom	  je	  overal	  hun	  heiligdommen	  tegen.	  Dat	  is	  ook	  Pausanias	  opgevallen	  (VVTM	  331).	  
Hij	  reist	  rond	  150	  na	  Chr.	  door	  Griekenland	  en	  telt	  meer	  dan	  50	  steden	  met	  tempels	  van	  beide	  
dames.	  Dus	  dan	  is	  die	  eredienst	  daar	  nog	  wijdverspreid.	  In	  Mycene	  en	  Korinthe	  zijn	  oude	  tempels	  van	  
Moeder	  en	  Dochter	  gevonden	  van	  rond	  1200	  v.	  Chr.	  Maar	  ondanks	  die	  oeroude	  traditie	  en	  wijde	  
verspreiding	  van	  hun	  cultus,	  ook	  op	  Sicilië,	  kom	  je	  ze	  in	  de	  bronnen	  toch	  maar	  weinig	  tegen.	  Deze	  
godinnen	  worden	  bijzonder	  vereerd	  door	  vrouwen.	  En	  die	  schrijven	  niet...(VVTM	  221	  350)	  

Pelasgen.	  Herodotus	  benadrukt	  de	  speciale	  rol	  van	  vrouwen	  bij	  het	  overbrengen	  van	  
inwijdingskennis.	  De	  inwijdingskennis	  van	  de	  Mysteriën	  van	  Demeter	  zou	  uit	  Egypte	  komen	  en	  aan	  
Pelasgische	  vrouwen	  overgedragen	  zijn	  (Her.	  II.171,	  VSTM	  71).	  Deze	  Pelasgische	  cultuur	  behoort	  tot	  
een	  van	  de	  vòòr-‐Griekse	  culturen	  in	  Griekenland	  (VVTM	  303	  325	  329).	  Dit	  kwam	  eerder	  ter	  sprake.	  
Vlak	  voordat	  Kore	  tijdens	  de	  Mysterieën	  weer	  boven	  de	  aarde	  terugkeert,	  rouwen	  de	  vrouwen.	  Door	  
dat	  rouwen	  verandert	  men	  de	  kosmos.	  Deze	  verandert	  dan	  van	  een	  (door	  de	  natuurlijke	  wetten)	  
harmonisch	  georganiseerde	  wereld	  in	  chaos,	  de	  ongestructureerde	  wereld.	  Dit	  is	  nodig	  om	  van	  
hieruit	  nieuwe	  (georganiseerde)	  structuren	  geboren	  te	  laten	  worden.	  Om	  opnieuw	  geboren	  te	  
worden	  moet	  men	  eerst	  sterven...	  	  
Er	  is	  de	  parallel	  met	  Maria	  en	  Christus.	  Hij	  moet	  sterven	  om	  ons	  nieuw	  leven	  te	  geven	  (VVTM	  467-‐9).	  
Waar	  het	  om	  gaat	  is	  dat	  ook	  in	  de	  christelijke	  mysteriën	  de	  Moeder	  het	  Kind	  in	  zich	  leven	  geeft,	  altijd	  
weer	  opnieuw.	  In	  de	  fysieke	  vorm	  én	  in	  de	  geestelijke	  vorm	  van	  de	  tweede	  geboorte	  van	  het	  
bewustzijn	  om	  eeuwig	  en	  één	  te	  zijn.	  Volgens	  bepaalde	  Griekse	  filosofieën	  is	  dit	  de	  ware	  betekenis	  
van	  onsterfelijkheid.	  
	  
De	  Mysteriën.	  In	  de	  antieke	  mysteriën	  is	  er	  de	  verhouding	  Moeder	  en	  Kind.	  Wedergeboren	  worden	  
ervaart	  de	  volwassene	  als	  een	  tweede	  geboorte.	  Er	  zijn	  wat	  geheimen	  uit	  de	  mysterietraditie	  
uitgelekt	  door	  de	  geschriften	  van	  Hippolytus,	  een	  kerkvader	  uit	  de	  3de	  eeuw	  na	  Chr.,	  die	  meldt	  dat	  	  
Christenen	  hun	  geheimhouding	  kunnen	  schenden	  als	  zij	  niet	  meer	  geloven	  in	  de	  heidense	  godin	  
Demeter,	  zij	  die	  in	  Eleusis	  ook	  wel	  Brimo	  wordt	  genoemd.	  Hippolytus	  meldt	  “dat	  de	  leidster	  van	  de	  
Mysteriën	  zelf,	  terwijl	  zij	  ‘s	  nachts	  te	  Eleusis	  bij	  indrukwekkende	  vuren	  de	  grote	  en	  onuitsprekelijke	  
geheimnissen	  voltrok,	  het	  op	  het	  hoogte	  punt	  uitriep:	  “De	  Meesteres	  Brimo	  heeft	  een	  gewijd	  kind,	  
Brimus/Brimo	  gebaard”.	  Deze	  uitroep	  betekent	  	  dat	  er	  zoëven	  een	  mannelijke	  of	  vrouwelijke	  myste	  
of	  inwijdeling(e)	  door	  de	  Moeder,	  in	  haar	  vorm	  als	  Brimo,	  is	  geboren.	  Dat	  wil	  zeggen,	  dat	  hij	  of	  zij	  
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opnieuw	  door	  de	  Moeder	  gebaard	  is	  om	  in	  zijn	  of	  haar	  nieuwe	  (bewuste)	  leven	  door	  te	  gaan	  als	  
Brimus	  of	  Brimo	  	  (VSTM	  71).	  	  
Er	  zijn	  transculturele	  overdrachten	  bekend	  van	  parallelle	  archetypische	  energieën.	  Vrouwelijk	  of	  
mannelijk,	  ze	  komen	  altijd	  weer	  terug,	  bijvoorbeeld	  bij	  Wijsheid	  die	  in	  de	  eerste	  tempel	  te	  Jeruzalem	  
Jahwe	  baart	  (LOMA	  421).	  Of	  bij	  de	  christelijke	  Moeder	  Gods,	  die	  Jezus	  als	  Christus	  baart.	  Net	  als	  de	  
priesteres	  in	  Eleusis	  roept	  onze	  gids	  Stella,	  zittend	  op	  een	  van	  de	  vuuraltaren	  in	  het	  heiligdom	  van	  
Demeter	  met	  de	  groep	  om	  haar	  heen,	  uit:	  ‘Brimo	  heeft	  het	  leven	  gegeven	  aan	  Brimos’.	  	  
	  

6	  Demeter	  en	  Persephone	  in	  Agrigento	  

De	  wielvormig	  altaar.	  In	  Agrigento	  ligt	  het	  heiligdom	  van	  Demeter	  en	  Kore/Persephone	  	  ook	  buiten	  
het	  centrum,	  meer	  naar	  het	  westen	  en	  heuvelafwaarts.	  Het	  meest	  westwaarts	  en	  het	  verst	  van	  alle	  
andere	  heiligdommen	  ligt	  de	  tempel	  van	  de	  manke	  Hephaistos	  of	  Vulcanus,	  getrouwd	  met	  de	  mooie	  
Aphrodite	  of	  Venus.	  Volgens	  de	  mythe	  heeft	  hij	  een	  smederij	  onder	  de	  Etna	  waar	  hij	  de	  donderkeilen	  
of	  bliksems	  smeedt	  voor	  de	  Griekse	  oppergod	  Zeus	  die	  ze	  dan	  vervolgens	  van	  de	  Olympus	  af	  slingert.	  	  
In	  het	  heiligdom	  van	  Demeter	  en	  Kore/Persephone	  staan	  verscheidene	  gebouwen	  en	  altaren,	  
vierkante	  en	  ronde,	  die	  bij	  verschillende	  riten	  en	  sacrale	  vieringen	  gebruikt	  werden,	  onder	  andere	  bij	  
de	  Thesmoforia,	  de	  feesten	  voor	  getrouwde	  vrouwen.	  Centraal	  daarbij	  staan	  een	  groot	  vierkant	  en	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
een	  indrukwekkend	  rond,	  wielvormig	  altaar	  om	  een	  heilige	  bron.	  De	  spaken	  van	  de	  wielvormige	  
constructie	  stralen	  uit	  in	  de	  vier	  windrichtingen.	  Het	  geheel	  wordt	  omringd	  door	  een	  tweede,	  nog	  
grotere	  cirkelvorm.	  Het	  middelpunt	  van	  het	  wiel	  wordt	  gevormd	  door	  een	  heilig	  depôt	  of	  put	  voor	  
wijgeschenken	  (bothros)	  waarvoor	  in	  de	  tempel	  geen	  plaats	  meer	  was.	  Hierin	  zijn	  bijzonder	  veel	  
votieven	  gevonden.	  	  
	  
Een	  krachtplaats.	  Het	  geheel	  bevindt	  zich	  in	  het	  centrum	  van	  leylijnen;	  de	  wichelroedes	  slaan	  op	  hol.	  
Een	  van	  ons	  blijft	  lang	  stil	  in	  de	  holte,	  het	  centrum	  van	  het	  wielvormig	  altaar.	  Zij	  stelt	  zich	  open	  voor	  
de	  aardekrachten	  op	  deze	  oude	  krachtplek.	  Ik	  wacht	  en	  het	  duurt	  lang...zij	  is	  in	  een	  andere	  wereld...	  
en	  ik	  ga	  heen.	  (zie	  over	  krachtplaatsen	  en	  leylijnen	  het	  verslag	  on	  line	  over	  de	  matronen	  in	  
Duitsland).	  	  
Stella	  vertelt	  dat	  Agrigento	  gesticht	  is	  omwille	  van	  deze	  sterke	  krachtplaats.	  Het	  is	  de	  bestaansreden	  
van	  de	  stad	  en	  al	  haar	  tempels	  en	  heiligdommen.	  Zonder	  deze	  plek	  zouden	  wij	  niet	  hier	  zijn.	  Als	  we	  
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elkaar	  een	  hand	  geven	  en	  om	  deze	  chthonische	  oerplek	  een	  kring	  maken,	  blijkt	  dat	  we	  precies	  met	  
genoeg	  mensen	  zijn	  om	  de	  grote	  kring	  te	  kunnen	  sluiten.	  
	  
De	  chthonische	  godinnen	  van	  de	  onderwereld.	  Men	  spreekt	  op	  Sicilië	  over	  de	  heiligdommen	  van	  de	  
‘chthonische’	  godinnen	  Demeter	  en	  Kore/Persephone.	  Tijdens	  het	  lentefestival	  dansen	  de	  meisjes	  en	  
maken	  boeketten	  van	  bloemen	  voor	  de	  godin.	  Tijdens	  het	  herfstfestival	  daalt	  Kore/Persephone	  af.	  
Op	  sacrale	  toneelopvoeringen	  wordt	  uitgebeeld	  hoe	  Demeter	  overal	  naar	  haar	  verdwenen	  dochter	  
zoekt	  en	  om	  haar	  rouwt.	  De	  vrouwen	  bakken	  sesam-‐	  en	  honingkoeken	  in	  de	  vorm	  van	  vrouwelijke	  
geslachtsorganen,	  die	  in	  processie	  worden	  rondgedragen	  om	  de	  godin	  van	  de	  vruchtbaarheid	  te	  
eren.	  Dit	  om	  onheil	  af	  te	  zweren	  en	  de	  bescherming	  van	  de	  godin	  over	  de	  voorspoed	  van	  de	  mensen	  
af	  te	  smeken.	  Tijdens	  het	  rouwen	  om	  Kore/Persephone	  voert	  men	  vrolijke	  komedies	  op	  in	  een	  poging	  
de	  moedergodin	  af	  te	  leiden	  van	  haar	  verdriet.	  	  	  	  
	  
Wijgeschenken	  of	  votieven	  van	  Demeter	  en	  Kore.	  In	  het	  Regionaal	  Archeologisch	  Museum	  van	  
Agrigento	  zien	  we	  de	  meest	  schitterende	  wijgeschenken	  of	  votieven	  in	  de	  vorm	  van	  terracotta	  bustes	  
van	  het	  tweeal.	  Op	  de	  beelden	  uit	  de	  6e	  eeuw	  v.	  Chr.	  draagt	  Demeter	  een	  sluier	  en	  een	  hoge	  polos;	  
dit	  hoofddeksel	  fungeert	  als	  maat	  van	  een	  schepel	  graan.	  Het	  hoge	  holle	  hoofddeksel	  wordt	  met	  
graan	  gevuld	  en	  daarna	  naar	  de	  tempel	  van	  Demeter	  gebracht	  als	  bede	  om	  een	  goede	  oogst.	  	  
Het	  tweetal	  siert	  zich	  graag	  met	  driedubbele	  rijen	  van	  granaatappelbloesems.	  Maar	  er	  zijn	  meer	  
symbolen	  van	  overvloed	  en	  vruchtbaarheid	  die	  je	  aan	  hun	  kettingen	  tegenkomt	  zoals	  het	  
‘bucranium’	  dat	  de	  kop	  van	  een	  stier	  met	  horens	  voorstelt	  en	  een	  offervaas	  (LOMA	  449,	  395-‐97	  voor	  
de	  betekenis	  van	  het	  bucranium	  als	  baarmoeder	  met	  eierstokken).	  De	  jonge	  Kore	  is	  altijd	  herkenbaar	  
aan	  haar	  losse	  lange	  en	  gekrulde	  haar	  dat	  ver	  over	  haar	  schouder	  valt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Akragas.	  Dit	  is	  de	  Griekse	  naam	  van	  de	  antieke	  stad	  die,	  genoemd	  naar	  een	  rivier	  in	  de	  buurt	  van	  de	  
stad,	  nu	  Agrigento	  heet.	  Gezien	  vanaf	  de	  kust	  rijst	  de	  antieke	  stad	  in	  haar	  volle	  breedte	  op	  als	  een	  
soort	  langgerekte	  klif	  met	  silhouetten	  van	  tempels.	  	  
Vanaf	  de	  prehistorie	  is	  het	  gebied	  rond	  Agrigento	  al	  bewoond,	  wat	  blijkt	  uit	  de	  archeologische	  
vondsten	  uit	  de	  Koper-‐	  en	  Bronstijd	  die	  we	  in	  het	  voornoemde	  museum	  te	  Agrigento	  zien.	  Inwoners	  
van	  Rhodos	  en	  Kreta	  stichten	  eerst	  de	  Griekse	  stad	  Gela;	  later	  stichten	  ze	  in	  581	  v.	  Chr.	  vanuit	  Gela	  
Akragas,	  het	  huidige	  Agrigento.	  	  
De	  stad	  kent	  in	  de	  6e	  en	  5e	  eeuw	  v.	  Chr.	  grote	  welvaart	  en	  er	  is	  geld	  om	  en	  nabij	  de	  ‘Tempelheuvel’	  
en	  in	  de	  ‘Vallei	  der	  Tempels’	  grote	  bouwactiviteit	  te	  ontwikkelen.	  Achter	  elkaar	  verschijnen	  een	  
dertigtal	  stoere	  Dorische	  tempels.	  Ze	  worden	  verwoest	  door	  de	  Carthagers	  in	  406	  v.	  Chr.	  maar	  
worden	  rond	  350	  v.	  Chr.	  weer	  opgebouwd.	  Later	  bezwijken	  ze	  opnieuw	  onder	  aardbevingen	  of	  



28	  
	  

worden	  verwoest	  door	  fanatieke	  christenen,	  aangespoord	  door	  keizer	  Theodosius	  die	  ze	  hiertoe	  in	  
de	  4de	  eeuw	  na	  Chr.	  een	  vrijbrief	  verleent.	  	  
	  

Van	  tempel	  naar	  kerk.	  De	  enige	  tempel	  die	  volledig	  behouden	  is	  de	  Concordia-‐tempel.	  Dit	  is	  te	  
danken	  aan	  het	  feit	  dat	  daarin	  in	  de	  christelijke	  tijd	  een	  kerk	  wordt	  gebouwd.	  De	  inwijding	  als	  basiliek	  
geschiedt	  in	  597	  door	  de	  bisschop	  van	  Agrigento	  en	  nog	  altijd	  wordt	  de	  voormalige	  tempel	  voor	  
culturele	  manifestaties	  gebruikt.	  	  
Bij	  de	  stad	  Agrigento	  verschijnt	  ook	  in	  de	  tempel	  van	  Demeter	  en	  Kore/Persephone	  de	  kerk	  van	  San	  
Bagio.	  	  

De	  filosofen.	  
Onze	  reisleidster	  Stella	  houdt	  een	  inleiding	  over	  de	  bij	  Agrigento	  geboren	  en	  getogen	  filosoof	  
Empedocles	  en	  andere	  natuurfilosofen,	  ook	  wel	  Pre-‐socraten	  genoemd,	  uit	  de	  6de-‐	  5de	  eeuw	  v.	  Chr.	  
zoals	  Pythagoras.	  Van	  minnaars	  van	  Sophia	  (filo-‐sophia)	  verworden	  de	  filosofen	  later	  tot	  haters	  van	  
Sophia	  	  (VSTM	  73-‐84).	  Filosofie	  en	  theologie	  worden	  in	  het	  vaderland	  middelen	  om	  de	  
minderwaardigheid	  van	  de	  vrouw	  en	  het	  vrouwelijke	  te	  motiveren	  en	  ondergeschiktheid	  te	  
rechtvaardigen	  (VVTM	  349).	  ‘Filosofen’	  gaan	  zelfs	  het	  vaderschap	  opwaarderen	  ten	  komsten	  van	  het	  	  
het	  moederschap,	  dat	  zij	  zelfs	  gaan	  ontkennen	  (VVTM	  351).	  Zij	  zijn	  zeer	  bedreven	  om	  wat	  recht	  is	  
krom	  te	  beredeneren	  (VSTM	  85).	  
	  	  
De	  natuurfilosofen.	  Daarom	  is	  nu	  het	  moment	  aangebroken	  om	  aandacht	  te	  schenken	  aan	  deze	  
filosofen	  én,	  niet	  te	  vergeten,	  de	  dames	  die	  deze	  denkers	  of	  ‘vrienden	  van	  de	  wijsheid’	  inspireerden.	  
De	  natuurfilosofie	  is	  de	  oudste	  richting	  binnen	  de	  filosofie	  (VSTM	  74).	  Voor	  het	  eerst	  wil	  men	  de	  
eenheid	  in	  de	  natuur	  en	  van	  de	  natuurwetten	  ontdekken	  en	  rationeel	  beschrijven.	  De	  eerste	  
filosofen	  zijn	  mystici,	  sjamanen	  en	  genezers.	  Zij	  willen	  niet	  meer	  alleen	  naar	  verhalen	  uit	  de	  
mythologie	  luisteren,	  maar	  voelen	  de	  dwang	  om	  het	  waarom	  van	  de	  oerkrachten	  achter	  die	  verhalen	  
te	  ontdekken	  en	  te	  beschrijven.	  Natuurfilosofen	  zoeken	  de	  eenheid	  achter	  deze	  natuurkrachten;	  zij	  
gaan	  op	  zoek	  naar	  de	  oerstof,	  de	  oorsprong,	  de	  ‘Moeder	  van	  alle	  dingen’,	  de	  Mater	  van	  de	  materie.	  
	  
De	  Ionische	  en	  de	  Italische	  school.	  Belangrijk	  is	  om	  te	  beseffen	  dat	  de	  oorsprong	  van	  de	  
zogenaamde	  ‘Ionische	  school’	  in	  het	  voormalige	  Griekse	  westelijke	  Klein-‐Azië	  ligt	  en	  dat	  het	  culturele	  
zwaartepunt	  van	  de	  toen	  bekende	  wereld	  dan	  nog	  niet	  in	  Europa	  maar	  in	  de	  Levant	  ligt.	  Later	  
ontstaat	  in	  aansluiting	  hierop	  de	  Italische	  school.	  Dit	  onderscheid	  is	  gemaakt	  door	  Diogenes	  Laërtius	  
in	  zijn	  ‘Leven	  en	  leer	  van	  beroemde	  filosofen’.	  	  
	  
De	  Orphische	  traditie.	  Orpheus	  is	  de	  ascetische	  zoon	  van	  de	  extatische	  Dionysos	  Hij	  daalt	  naar	  de	  
onderwereld	  af	  om	  zijn	  vrouw	  Euridice	  of	  Kore	  terug	  te	  halen;	  wij	  zien	  het	  thema	  van	  de	  held	  die	  
afdaalt	  en	  ingewijd	  wordt	  (VVTM	  320).	  In	  de	  Orphische	  mysteriën,	  door	  Grieken	  uit	  Klein-‐Azië	  naar	  
Sicilië	  gebracht,	  ligt	  het	  accent	  op	  de	  leer	  der	  zielsverhuizing.	  De	  ziel	  moet	  verlost	  worden	  uit	  het	  
lichaam	  dat	  niet	  meer	  als	  tempel	  maar	  als	  kerker	  van	  de	  ziel	  wordt	  gezien.	  De	  aanhangers	  van	  de	  
Orphische	  leer	  hebben	  een	  ascetisch,	  wereldvreemd	  en	  vrouwvijandig	  karakter.	  Deze	  leer,	  die	  
ondermeer	  licht	  en	  donker,	  goed	  en	  kwaad	  als	  eenheden	  ziet,	  wordt	  in	  ca.	  500	  v.	  Chr.	  in	  Griekenland	  
geïntroduceerd.	  Pythagoras	  en	  diverse	  andere	  filosofen	  komen	  gedeeltelijk	  onder	  invloed	  van	  deze	  
leer	  te	  staan.	  In	  dit	  ‘westerse	  boeddhisme’	  is	  de	  ziel	  een	  mengeling	  van	  duister	  en	  licht,	  zonde	  en	  
goedheid.	  Aanhangers	  leven	  ascetisch	  en	  eten	  geen	  vlees,	  eieren,	  bonen	  en	  drinken	  geen	  wijn.	  Net	  
als	  Pythagoras	  voelt	  Empedocles	  zich	  een	  ‘vreemdeling’	  op	  aarde.	  (VSTM	  72	  77).	  
	  
Pythagoras	  uit	  Samos.	  Hij	  komt	  van	  het	  eiland	  Samos	  voor	  de	  kust	  van	  Ionië,	  in	  het	  huidige	  Turkije,	  
waar	  in	  de	  antieke	  stad	  Pythagorion	  een	  grote	  Hera	  tempel	  staat.	  Hera	  van	  Samos	  is	  de	  grote	  godin	  
van	  het	  eiland.	  Haar	  tempel	  vormt	  een	  pakhuis	  van	  exotische	  wijgaven	  van	  over	  de	  hele	  bekende	  
wereld	  tot	  aan	  Centraal-‐Azië	  toe.	  Pythagoas,	  wiens	  familie	  oorspronkelijk	  uit	  het	  Nabije	  Oosten	  komt,	  
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gelooft	  in	  de	  goddelijke	  onsterfelijkheid	  van	  de	  ziel	  die,	  na	  beproefd	  geworden	  te	  zijn,	  haar	  
oorspronkelijke	  staat	  van	  goddelijkheid	  zal	  terugvinden.	  Daarnaast	  gelooft	  hij	  in	  reïncarnatie:	  dat	  
diezelfde	  ziel	  van	  het	  ene	  lichaam	  naar	  het	  andere	  gaat	  om	  te	  kunnen	  evolueren	  (VSTM	  76-‐78).	  	  
Pythagoras,	  die	  een	  school	  stichtte	  in	  Kroton	  in	  Zuid-‐Italië,	  heeft	  naast	  leermeesters	  ook	  een	  
leermeesteres:	  Themistocleia.	  Zijn	  echtgenote	  is	  de	  veel	  jongere	  Theanon,	  de	  leermeesteres	  van	  
Empedocles	  uit	  Agrigento.	  Aangezien	  Empedocles	  ook	  Pythagoras’	  filosofie	  bewonderde,	  bestaat	  er	  
ook	  via	  Theanon	  tussen	  beide	  filosofen	  een	  band.	  	  
N.B.	  In	  het	  volgende	  is	  niet	  gestreefd	  een	  volledig	  overzicht	  van	  de	  vroege	  Griekse	  filosofie	  te	  geven;	  
wel	  worden	  daar	  kort	  de	  namen	  van	  meestal	  onbekende	  en	  vergeten	  wijze	  vrouwen,	  
wetenschapsters	  en	  vrouwelijke	  wiskundigen	  gegeven.	  	  
(Zie	  Van	  Sophia	  tot	  Maria	  74-‐85	  over	  natuurfilosofen	  met	  Parmenides	  en	  verder	  met	  Pythagoras,	  
Socrates,	  Plato	  en	  Aristoteles).	  
	  
Parmenides	  uit	  Phocea.	  Zowel	  Parmenides	  uit	  de	  Griekse	  stad	  Phocea	  in	  Klein-‐Azië	  als	  Pythagoras	  uit	  
Samos	  in	  Klein-‐Azië	  vestigen	  zich	  in	  Italië.	  Parmenides	  gaat	  naar	  Velia	  in	  Zuid-‐Italië	  en	  richt	  daar	  een	  
heiligdom	  voor	  de	  godin	  in.	  Hij	  voelt	  zich	  verbonden	  met	  de	  godin	  van	  de	  onderwereld	  en	  beschrijft	  
in	  een	  gedicht	  waarvan	  150	  versregels	  over	  zijn,	  hoe	  hij	  daar	  levend	  uit	  terugkomt	  na	  door	  haar	  
vriendelijk	  verwelkomd	  te	  zijn.	  Pikant	  detail:	  vrijwel	  alle	  personen,	  dieren	  en	  voorwerpen	  in	  die	  
onderwereld	  zijn	  vrouwelijk.	  Je	  treft	  er	  geen	  hengsten	  maar	  merries	  aan	  die	  Parmenides’	  wagen	  in	  
volle	  vaart	  naar	  de	  onderwereld	  trekken.	  Onderdelen	  van	  de	  wagen	  en	  ook	  de	  poorten	  van	  de	  
onderwereld	  dragen	  Griekse	  woorden	  in	  vrouwelijke	  vorm.	  	  De	  merries	  worden	  gemend	  door	  jonge	  
vrouwen,	  kourai,	  waar	  Parmenides	  hecht	  mee	  verbonden	  is.	  Diep	  in	  de	  onderwereld	  wacht	  er	  geen	  
god	  op	  hem	  maar	  een	  godin:	  Persephone.	  Voor	  het	  volledige	  gedicht,	  zie	  Peter	  Kingsley,	  Verborgen	  
Plaatsen	  van	  Wijsheid.	  Een	  revolutionaire	  visie	  op	  de	  wortels	  van	  onze	  beschaving.	  De	  erfenis	  van	  
Parmeneides,	  Deventer,	  2003,	  41-‐42;	  online	  is	  er	  een	  artikel	  hierover;	  VSTM	  75.	  
	  
Pythagoras	  en	  Themistocleia.	  	  In	  de	  6e	  eeuw	  v.	  Chr.	  heeft	  Pythagoras	  een	  grote	  bewondering	  voor	  
zijn	  leermeesteres	  de	  Delphische	  priesteres	  Themistocleia.	  Pythagoras	  zelf	  is	  vernoemd	  naar	  de	  
‘Pythia’	  uit	  Delphi.	  Tijdens	  zijn	  moeder’s	  zwangerschap	  werd	  er	  door	  het	  orakel	  aan	  zijn	  vader	  
voorspeld	  dat	  er	  een	  belangrijk	  kind	  geboren	  zou	  worden.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pythagoras	  heeft	  ver	  gereisd	  naar	  het	  Nabije	  Oosten,	  Egypte,	  Perzië	  en	  India,	  en	  is	  ook	  op	  de	  hoogte	  
van	  de	  oude	  joodse	  wijsheid.	  Hij	  verwondert	  zich	  over	  de	  schijnbare	  waarneembare	  wereld	  en	  gaat	  
op	  zoek	  naar	  de	  essentie	  en	  eenheid	  achter	  de	  dingen.	  Hij	  verlaat	  Griekenland	  en	  vestigt	  een	  
mysterieschool	  in	  de	  Ionisch-‐Orphische	  traditie	  in	  de	  Zuid-‐Italische	  stad	  Kroton.	  Pythagoras	  is	  
vegetariër	  waarbij	  hij	  ervan	  uitgaat	  dat	  alles	  uit	  eenheid	  voortkomt.	  Hij	  hoort	  in	  het	  geluid	  van	  de	  
zich	  door	  de	  ruimte	  bewegende	  planeten	  de	  harmonie	  der	  sferen	  en	  vindt	  daarom	  muziekonderricht	  
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zeer	  belangrijk.	  In	  zijn	  visie	  reinigt	  muziek	  de	  onsterfelijke	  ziel.	  Hij	  bouwt	  onder	  de	  tempel	  van	  Apollo,	  
waarvan	  hij	  priester	  is,	  een	  onderaardse	  ruimte	  waar	  hij	  zich	  dagenlang	  in	  een	  toestand	  van	  
schijndood	  terugtrekt	  in	  incubatie.	  Zijn	  leerlingen	  moeten	  de	  eerste	  vijf	  jaar	  van	  hun	  verblijf	  in	  de	  
mysterieschool	  luisteren	  en	  zwijgen.	  Zij	  hebben	  een	  geheimhoudingsplicht.	  
Zijn	  leer	  bestaat	  uit	  vier	  hoofdpunten:	  
*de	  ziel	  is	  onsterfelijk	  en	  verhuist	  van	  lichaam	  naar	  lichaam	  om	  te	  groeien.	  
*er	  is	  niets	  nieuws	  onder	  de	  zon,	  alles	  is	  met	  alles	  verwant.	  
*het	  is	  belangrijk	  een	  zuiver	  en	  ethisch	  leven	  te	  leiden.	  
*door	  katharsis	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  van	  bevrijding	  	  en	  verlossing.	  
	  
Pythagoras	  en	  het	  vrouwelijke.	  Er	  worden	  ook	  vrouwelijke	  studenten	  toegelaten	  en	  de	  school	  levert	  
later	  talloze	  vrouwelijke	  filosofen	  en	  wiskundigen	  af.	  Pythagoras	  gaat	  uit	  van	  een	  strikte	  gelijkheid	  
tussen	  mannen	  en	  vrouwen,	  uitzonderlijk	  voor	  zijn	  tijd.	  In	  zijn	  ‘toespraak	  tot	  de	  vrouwen’	  stelt	  

Pythagoras	  dat	  de	  vrouw	  op	  grond	  van	  haar	  aanleg	  een	  bijzondere	  verhouding	  met	  de	  harmonie	  der	  
sferen	  of	  planeten	  in	  het	  universum	  heeft	  en	  daardoor	  over	  een	  bijzondere	  opdracht	  beschikt.	  Zij	  is	  
vatbaarder	  voor	  spirituele	  invloeden.	  Zij	  twijfelt	  niet	  zo	  snel	  als	  de	  man,	  daar	  zij	  meer	  op	  haar	  hart	  
vertrouwt.	  (citaat	  uit	  Jamblichus,	  56,	  zie	  Konrad	  Dietzfelbinger,	  Pythagoras.	  Leven,	  mysterieschool,	  
gulden	  verzen,	  Haarlem,	  2013,	  62).	  	  
Na	  zijn	  dood	  wordt	  zijn	  school	  voortgezet	  door	  zijn	  vrouw	  Theanon	  en	  een	  van	  hun	  drie	  dochters.	  
	  
Studentes	  van	  Pythagoras.	  Van	  de	  330	  bekende	  wiskundigen	  van	  het	  oude	  Griekenland,	  is	  ongeveer	  
12%	  vrouw.	  De	  meerderheid	  betreft	  studenten	  van	  Pythagoras;	  op	  zijn	  school	  was	  ongeveer	  een	  25%	  
vrouw.	  De	  meesten	  uit	  deze	  groep	  zijn	  van	  Ionische	  oorsprong	  en	  komen	  uit	  Klein-‐Azië.	  In	  deze	  
Griekse	  cultuur	  uit	  westelijk	  Klein-‐Azië	  worden	  sterke	  en	  onafhankelijke	  vrouwen	  gewaardeerd.	  Dit	  in	  
tegenstelling	  tot	  Athene,	  waar	  men	  in	  de	  latere	  zogenaamde	  ‘Gouden	  Eeuw’	  weinig	  op	  heeft	  met	  
zelfdenkende	  vrouwen	  en	  vrouwelijke	  wiskundigen.	  Tot	  de	  laatste	  belangrijke	  Griekse	  wiskundigen	  
behoort	  Hypatia	  uit	  Alexandrië.	  Zij	  wordt	  gemarteld	  en	  gedood	  door	  christenen.	  
	  
Theanon	  komt	  uit	  Kroton	  en	  is	  de	  dochter	  van	  een	  dokter,	  Brontinos.	  Zij	  is	  een	  studente	  van	  
Pythagoras	  en	  trouwt	  met	  hem.	  Hun	  drie	  dochters,	  Damo,	  Arignote	  en	  Muia,	  of	  Myria,	  ook	  
wiskundigen	  en	  filosofen,	  verspreiden	  de	  leer	  van	  de	  Pythagorese	  school.	  Hun	  moeder	  Theanon	  is	  
een	  vrouw	  van	  wetenschappelijke	  statuur:	  zij	  is	  de	  leermeesteres	  van	  Empedocles.	  
Andere	  aan	  ons	  bekend	  staande	  namen	  van	  vrouwelijke	  studenten	  van	  Pythagoras	  uit	  de	  6e	  eeuw	  v.	  
Chr.	  zijn:	  Deino,	  Eloris,	  Phintys	  of	  Philtys,	  Melissa	  en	  Tymicha.	  Uit	  de	  6e	  -‐	  5e	  eeuw	  kennen	  we:	  
Ptolemaïs,	  Lysis,	  Ryndako,	  Okkelo,	  Ekkelo,	  Cheilonis,	  Kratesicleia,	  Lastheneia	  van	  Arcadia,	  Avroteleia,	  
Echekrateia	  van	  Phliasos,	  Tyrsinis	  van	  Sybaris,	  Peisirrode	  van	  Taras,Theadousa	  van	  Lakon,	  Boio	  van	  
Argo,	  Babelyka	  van	  Argos,	  Kleaichma,	  Nisthaiadousa	  (zie	  J.Moran,	  Woman	  in	  Science,	  Cambridge	  
1913).	  	  
	  
Socrates.	  Deze	  minnaar	  van	  Sophia	  leeft	  in	  de	  5e	  eeuw	  v.	  Chr.	  in	  Athene.	  Zijn	  vader	  is	  daar	  
beeldhouwer	  en	  zijn	  moeder	  vroedvrouw.	  Als	  leermethode	  past	  hij	  op	  zijn	  toehoorders	  een	  soort	  
verloskunde	  toe.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  hij	  vragenstellers	  het	  onlogische	  van	  hun	  vraag	  laat	  inzien	  door	  hen	  
steeds	  preciezere	  vragen	  te	  stellen.	  Daarna	  laat	  hij	  hen	  (het	  zijn	  meest	  mannen)	  de	  waarheid	  in	  
zichzelf	  ontdekken,	  met	  name	  hun	  goddelijke	  oorsprong	  (VSTM	  79-‐80).	  Diotima	  is,	  naast	  diverse	  
leermeesters,	  zijn	  leermeesteres;	  zij	  wijdt	  hem	  in	  over	  het	  belang	  van	  de	  liefde	  en	  de	  schoonheid.	  Hij	  
heeft	  een	  zeer	  zelfstandige,	  waarschijnlijk	  jongere	  (tweede)	  vrouw	  Xantippe.	  Volgens	  de	  overlevering	  
is	  zij	  lastig,	  humeurig	  en	  zeurderig	  en	  maakt	  Socrates	  het	  leven	  onmogelijk.	  Deze	  typering	  berust	  
waarschijnlijk	  op	  een	  vrouw-‐onvriendelijke	  verdraaiing	  van	  de	  feiten	  en	  of	  is	  sterk	  overdreven.	  
Xantippe’s	  negatieve	  kenmerken	  schijnen	  uit	  de	  koker	  te	  komen	  van	  de	  vrouwonvriendelijke	  
Cynische	  School	  in	  Athene.	  	  
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Plato.	  Deze	  filosoof	  is	  een	  leerling	  van	  Socrates.	  Aan	  de	  door	  hem	  opgerichte	  Atheense	  Academie	  
studeren	  diverse	  studentes	  in	  de	  5de-‐	  4de	  eeuw	  v.	  Chr.	  zoals:	  Axiothea	  van	  Phleious	  die	  in	  Korinthe	  
doceert,	  Lasthenia	  van	  Arcadië,	  Nikarete	  van	  Korinthe	  en	  Arete	  van	  Kyreneia	  (VSTM	  80-‐83).	  	  
	  
Empedocles	  .	  Deze	  filosoof	  stamt	  uit	  een	  rijke	  aristocratische	  familie	  in	  Agrigento,	  waar	  hij	  leeft	  in	  de	  
5e	  eeuw	  v.	  Chr.	  Daar	  maakt	  hij	  deel	  uit	  van	  de	  Pythagorese	  traditie.	  Hij	  is	  vegetariër,	  helpt	  de	  armen	  
en	  heeft	  magische	  en	  genezende	  krachten	  waarmee	  hij	  zelfs	  de	  natuur	  onder	  controle	  kan	  houden,	  
zijn	  innerlijk	  streven	  is	  om	  zich	  één	  te	  voelen	  met	  het	  geheel	  en	  hij	  schrijft	  in	  versvorm.	  Hij	  analyseert	  
de	  vier	  elementen	  maar	  ziet	  ze	  toch	  als	  één	  geheel.	  Volgens	  hem	  worden	  ze	  bijeengebracht	  door	  de	  
liefde	  en	  gescheiden	  door	  strijd.	  Hij	  geniet	  groot	  respect	  van	  zijn	  tijdgenoten	  en	  medeburgers	  van	  de	  
stad	  Agrigento	  (VSTM	  77).	  	  
	  
Empedocles	  en	  de	  Etna.	  Hij	  wordt	  moe	  aan	  het	  eind	  van	  zijn	  leven.	  Over	  de	  manier	  waarop	  zijn	  leven	  
eindigt,	  bestaan	  verschillende	  theorieën.	  Sommigen	  zeggen	  dat	  hij	  op	  hoge	  leeftijd	  een	  natuurlijke	  
dood	  sterft.	  Anderen	  blijven	  volhouden	  dat	  hij	  eerst	  een	  feestelijk	  banket	  geeft.	  Dit	  lijkt	  
onwaarschijnlijk	  omdat	  hij	  zich	  eerder	  in	  zijn	  leven	  kritisch	  had	  uitgelaten	  over	  excessieve	  banketten	  
van	  tijdgenoten.	  Maar	  het	  verhaal	  dat	  hij	  na	  een	  banket	  de	  Etna	  op	  zou	  zijn	  geklommen	  om	  zich	  daar	  
in	  de	  vlammen	  van	  de	  krater	  te	  werpen	  is	  hardnekkig.	  	  
De	  Romeinse	  dichter	  Horatius	  schrijft:	  	  
‘omdat	  hij	  zichzelf	  een	  onsterfelijke	  God	  waande,	  	  
(let	  hier	  op	  de	  negatieve	  benadering	  van	  de	  zielsleer)	  
wierp	  Empedocles	  zich	  vastberaden	  in	  de	  vuurspuwende	  Etna’.	  	  
(Ars	  Poetica,	  453	  ook	  wel	  bekend	  als	  de	  Epistula	  ad	  Pisones).	  	  
Het	  antwoord	  van	  de	  Etna	  kwam	  snel:	  zij	  spuugde	  een	  van	  zijn	  sandalen	  uit,	  maar	  dan	  wel	  in	  bronzen	  
vorm.	  Op	  Sicilië	  heeft	  dit	  verhaal	  hem	  naast	  zijn	  vele	  goede	  daden	  onsterfelijk	  beroemd	  gemaakt.	  
Posthuum	  kreeg	  hij	  zo	  zijn	  gelijk	  dat	  hij	  onsterfelijk	  was.	  	  
	  
7.	  Morgantina	  	  

Enna.	  Hartje	  Sicilië	  ligt	  de	  vestingstad	  Enna	  op	  een	  hoge	  heuvel	  van	  931	  m.	  	  In	  de	  Oudheid	  wordt	  
Enna	  vanwege	  haar	  natuurlijke	  en	  strategische	  ligging	  ‘de	  navel	  van	  Sicilië’	  genoemd	  (Cicero,	  In	  
Verrem,	  IV,	  107).	  Zoals	  blijkt	  uit	  opgravingen	  was	  Enna	  al	  in	  de	  prehistorie	  bewoond	  en	  belangrijk	  als	  
uitkijkpost	  over	  heel	  Sicilië.	  	  De	  mythen	  vermelden	  de	  stad	  als	  woonplaats	  van	  de	  Sicaniërs	  en	  	  Siculi.	  
Vanaf	  de	  7e	  eeuw	  v.	  Chr.	  dringen	  de	  Grieken	  vanuit	  de	  oostkust	  door	  in	  het	  land	  en	  veroveren	  het	  
gebied	  der	  Siculi.	  Daarna	  komen	  in	  de	  3e	  eeuw	  v.	  Chr.	  de	  Carthagers	  en	  vervolgens	  de	  Romeinen.	  Ze	  
zullen	  in	  212	  v.	  Chr.	  elke	  inwoner	  die	  met	  de	  Carthagers	  heeft	  samengewerkt,	  ombrengen.	  In	  136	  v.	  
Chr.	  	  begint	  vanuit	  Enna	  een	  slavenopstand	  die	  zich	  over	  heel	  Sicilië	  zal	  verspreiden.	  Zeven	  lange	  
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jaren	  zal	  de	  vrijheidsstrijd	  duren	  om	  bloedig	  door	  de	  Romeinen	  te	  worden	  neergeslagen.	  Vanouds	  
vormde	  Enna	  en	  omgeving	  de	  graanschuur	  en	  was	  daarom	  belangrijk	  voor	  allerlei	  veroveraars.	  Maar	  
er	  is	  ook	  nog	  een	  andere	  geschiedenis.	  	  

Demeter.	  Omdat	  in	  het	  gebied	  rond	  Enna	  al	  sinds	  de	  oudheid	  op	  grootschalige	  wijze	  graan	  wordt	  
verbouwd,	  is	  dit	  hele	  vruchtbare	  gebied	  gewijd	  aan	  de	  godin	  van	  het	  graan	  en	  haar	  dochter,	  Demeter	  
en	  Kore/Persephone.	  Niet	  ver	  van	  Enna	  ligt	  de	  plaats	  Aidone	  (genoemd	  naar	  Hades).	  De	  uitgestrekte	  
opgravingen	  van	  de	  antieke	  Griekse	  stad	  Morgantina	  liggen	  daar	  vlakbij.	  	  
	  
De	  eerste	  bewoners.	  Opgravingen	  wijzen	  uit	  dat	  de	  Siculi	  hier	  al	  rond	  1000	  v.	  Chr.	  een	  nederzetting	  
hadden.	  Maar	  volgens	  Strabo	  wordt	  de	  stad	  Morgantina	  gesticht	  door	  koning	  Morges	  van	  de	  
Morgeten,	  een	  volk	  uit	  Rhegium	  in	  Zuid-‐Italie.	  De	  Grieken	  arriveren	  later.	  
In	  de	  6de	  eeuw	  	  v.	  Chr.	  leven	  de	  Latijn	  sprekende	  Morgeten	  en	  de	  inmiddels	  gearriveerde	  Dorisch-‐
Grieks	  sprekende	  Grieken	  in	  vrede	  samen	  in	  verschillende	  stadsdelen.	  In	  459	  v.	  Chr.	  wordt	  de	  stad	  
door	  de	  Siculische	  koning	  Ducetius	  ingenomen	  maar	  kort	  daarop	  neemt	  Syracuse	  de	  macht	  over	  en	  
vergriekst	  de	  stad.	  In	  de	  1e	  eeuw	  n.	  Chr.	  wordt	  zij	  definitief	  verlaten.	  	  
Sinds	  1955	  wordt	  er	  opgegraven	  onder	  leiding	  van	  de	  universiteit	  van	  Princeton.	  Op	  de	  dag	  van	  ons	  
bezoek	  treffen	  wij	  Prof.	  dr.	  Malcolm	  Bell	  die	  zijn	  leven	  wijdt	  aan	  de	  opgravingen	  van	  Morgantina.	  Hij	  
geeft	  ons	  een	  inleiding	  over	  de	  stad	  en	  leidt	  ons	  daarna	  rond	  in	  het	  interessante	  archeologisch	  
museum	  (zie	  M.	  Bell	  III,	  Morgantina	  Studies	  I,	  The	  Terracottas,	  Princeton,	  1981).	  	  
	  
Morgantina.	  De	  stadsplattegrond	  van	  ca.	  450	  v.	  Chr.	  is	  vanuit	  centrum	  ingedeeld	  in	  vier	  secties	  of	  
stadswijken	  met	  16	  straten	  naar	  rechts	  en	  15	  naar	  links.	  Op	  de	  grote	  kaart	  in	  het	  museum	  staan	  
talloze	  ronde	  bronnen;	  uit	  de	  bergen	  stroomt	  veel	  water	  naar	  fonteinen	  en	  putten.	  	  
Het	  heiligdom	  van	  Demeter	  en	  Kore/Persephone	  	  op	  het	  centrale	  grote	  plein,	  de	  agora,	  van	  de	  stad	  
dateert	  uit	  400-‐300	  v.	  Chr.	  Het	  wordt	  in	  211	  v.	  Chr.	  door	  de	  Romeinen	  geplunderd	  en	  verwoest.	  
Daarbij	  nemen	  ze	  alles	  wat	  kostbaar	  en	  mooi	  is	  uit	  de	  tempel	  van	  deze	  chthonische	  godinnen	  mee.	  	  
Een	  zekere	  Eupolemos	  verborg	  tijdens	  deze	  toestand	  een	  grote	  zilverschat	  uit	  de	  laat-‐Hellenistische	  
tijd	  onder	  zijn	  huis.	  Die	  schat	  met	  ongekende	  topstukken	  is	  nog	  niet	  zolang	  geleden	  teruggevonden	  
en	  staat	  nu	  in	  het	  museum	  te	  Aidone.	  	  
	  
Het	  meer	  van	  Pergusa.	  Volgens	  de	  Siciliaanse	  versie	  van	  de	  Griekse	  mythe	  van	  Demeter	  en	  
Kore/Persephone	  ligt	  het	  meer	  van	  Pergusa	  niet	  bij	  Eleusis	  (in	  Attika)	  maar	  bij	  Aidone.	  Over	  dit	  meer	  
was	  er	  aan	  het	  begin	  van	  dit	  verslag	  Barbara	  Crescimanno’s	  versie	  van	  deze	  oermythe.	  
Kore/Persephone	  	  plukte	  bloemen	  bij	  het	  meer	  van	  Pergusa	  op	  Sicilië:	  de	  oude	  Griekse	  verhalen	  
worden	  aangepast	  aan	  de	  Siciliaanse	  bodem	  en	  topografie.	  De	  ‘wilde’	  inheemse	  Riggina	  krijgt	  een	  
Griekse	  naam.	  In	  de	  bus	  passeren	  wij	  het	  langgerekte	  meer.	  
	  
In	  Aidone,	  de	  stad	  van	  Hades.	  Wij	  stappen	  uit	  bij	  het	  kleine	  regionale	  archeologische	  museum	  in	  een	  
voormalig	  klooster	  van	  de	  stad	  Aidone	  genoemd	  naar	  Hades,	  in	  de	  gepatriarchaliseerde	  mythe	  de	  
god	  van	  de	  onderwereld.	  Meteen	  in	  de	  eerste	  zaal	  vindt	  onze	  confrontatie	  met	  Demeter	  en	  haar	  
dochter	  Kore/Persephone	  plaats.	  Een	  heftig	  moment,	  deze	  indringende	  ontmoeting	  met	  Moeder	  en	  
Dochter,	  die	  daar	  in	  de	  vorm	  van	  twee	  meer	  dan	  levensgrote,	  acrolytische	  beelden	  uit	  de	  6de	  eeuw	  v.	  
Chr.	  tronen.	  	  
	  
Moeder	  en	  dochter.	  De	  dames	  zitten	  mysterieus	  glimlachend,	  gehuld	  in	  een	  peplos	  of	  kleed	  van	  zeer	  
fijn	  Egyptisch	  linnen	  op	  hun	  tronen.	  Hun	  gezichten,	  handen	  en	  voeten	  zijn	  van	  fijn	  marmer	  uit	  
Thasos.	  Hun	  kapsels	  en	  hoofddeksels	  of	  poloi	  waren	  van	  kostbaar	  brons,	  of	  van	  brons	  verguld	  met	  
goud	  (maar	  die	  zijn	  natuurlijk	  verdwenen).	  Omdat	  hun	  oorspronkelijk	  uit	  hout	  gemaakte	  lichamen	  al	  
lang	  zijn	  vergaan,	  heeft	  men	  die	  vervangen	  door	  eenvoudige	  stalen	  geraamten.	  Een	  bekende	  
Siciliaanse	  modeontwerpster	  uit	  Catania	  mocht	  de	  godinnen	  aankleden.	  Zij	  ontwierp	  de	  smaakvolle	  
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crême-‐kleurige	  draperieën	  als	  bedekking	  voor	  de	  beide	  staketsels.	  Het	  geheel	  geeft	  de	  dames	  een	  
verrassend	  moderne	  uitstraling.	  
De	  marmeren	  handen	  tonen	  holten	  voor	  attributen,	  waarschijnlijk	  graanhalmen.	  Toen	  de	  beide	  
godinnen	  nog	  opgesteld	  stonden	  in	  hun	  heiligdom	  van	  het	  antieke	  Morgantina,	  keken	  zij	  uit	  over	  de	  
wuivende	  graanvelden	  van	  het	  aan	  hen	  gewijde,	  golvende	  sacrale	  landschap.	  De	  weide	  waar	  
Kore/Persephone	  haar	  bloemen	  aan	  het	  plukken	  was	  toen	  Hades	  haar	  schaakte,	  wenkte	  in	  de	  verte.	  	  
	  
De	  diefstal	  en	  repatriëring.	  In	  de	  zeventiger	  jaren	  werden	  deze	  marmeren	  hoofden,	  handen	  en	  
voeten	  gestolen	  en	  aangekocht	  door	  een	  privé-‐verzamelaar	  in	  New	  York.	  Tijdens	  een	  diner	  aan	  huis	  
komen	  ze	  onder	  de	  ogen	  van	  Marian	  True,	  curator	  van	  het	  Getty	  Museum.	  Zij	  overtuigt	  de	  eigenaar	  
van	  het	  belang	  van	  deze	  voorwerpen	  die	  deel	  uit	  maken	  van	  unieke	  Griekse	  godinnenbeelden	  uit	  de	  
archaische	  tijd.	  Ze	  horen	  niet	  in	  een	  privé-‐vertrek	  maar	  zouden	  voor	  iedereen	  te	  zien	  moeten	  zijn.	  De	  
eigenaar	  schenkt	  ze	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Virginia,	  die	  ze	  5	  jaar	  in	  bewaring	  houdt	  en	  ze	  in	  2007	  aan	  
Sicillië	  teruggeeft.	  Wij	  boffen	  want	  de	  beelden	  staan	  pas	  sinds	  2	  jaar	  opgesteld	  in	  het	  museum	  van	  
Aidone.	  
	  
De	  oermoeders	  weven	  en	  vlechten.	  Weven	  en	  vlechten	  doen	  vrouwen	  al	  zolang...	  Venuskunst	  vormt	  
het	  bewijs.	  	  
*Neem	  het	  oudst	  bekende,	  uit	  de	  IJstijd,	  teruggevonden	  beeldje	  van	  de	  ‘Venus	  van	  Hohle	  Fels’	  uit	  
Duitsland	  met	  haar	  buikgordel	  van	  zeven	  strengen	  touw	  die	  op	  haar	  rug	  in	  een	  sacrale	  band	  
samenkomen	  (VIGV	  5	  69;	  LOMA	  13	  72).	  	  
*Of	  de	  ‘Venus	  uit	  Lespugue’	  uit	  Frankrijk	  met	  haar	  veelzeggende	  vruchtbaarheidsgordel	  en	  staart	  van	  
gevlochten	  grassen	  (VVTM	  91;	  VIGV	  69	  92;	  LOMA	  77	  99).	  Zij	  werd	  in	  2013	  in	  London	  tentoongesteld	  

en	  in	  een	  (nietszeggend)	  bijschrift	  beschreven	  als	  ‘a	  woman	  who	  had	  children’(Jill	  Cook,	  Ice	  Age	  Art.	  
The	  Arrival	  of	  Modern	  Mind,	  London	  2013,	  96).	  	  

*Of	  de	  ‘Venus	  van	  Willendorf’	  met	  haar	  gevlochten	  hoofddeksel	  (VVTM	  93;	  VIGV	  24	  69;	  LOMA	  25,	  
76).	  Op	  diezelfde	  tentoonstelling	  werd	  zij	  notabe	  beschreven	  als	  ‘an	  overweight	  woman...who	  has	  
probably	  born	  more	  than	  one	  child’	  (zie	  Ice	  Age	  Art,	  61).	  	  
	  

	  
*Dan	  zijn	  er	  nog	  alle	  gordels	  en	  vooroudertouwen	  afgebeeld	  op	  IJstijd-‐Venuskunst	  uit	  Rusland	  en	  
Siberië	  (VVTM	  90;	  VIGV	  88;	  LOMA	  96-‐100.	  Over	  tentoonstelling	  en	  catalogus	  schreef	  ik	  on	  line	  zowel	  
een	  Engelstalig	  verslag	  ‘Venus	  or	  an	  obese	  woman’	  en	  een	  Nederlandstalig	  verslag	  ‘Venus	  of	  een	  veel	  
te	  vette	  vrouw’.	  Beide	  artikelen	  zijn	  te	  vinden	  op	  de	  acacemiewebsite	  en	  mijn	  eigen	  website.	  
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Griekse	  godinnen	  en	  het	  weven.	  Later	  horen	  we	  over	  de	  magische	  gordel	  van	  de	  godin	  Aphrodite	  en	  
zien	  we	  hoe	  voor	  de	  godin	  Athena	  iedere	  vier	  jaar	  haar	  sacrale	  kleed	  werd	  geweven	  door	  jonge	  
maagden	  voor	  haar	  cultusbeeld	  in	  het	  Parthenon	  op	  de	  Atheense	  Akropolis,	  zie	  onder.	  	  
	  
Maria	  en	  het	  weven.	  In	  het	  verlengde	  daarvan,	  op	  transculturele	  wijze,	  draagt	  de	  Byzantijnse	  
Moeder	  Gods,	  Maria,	  ook	  vaak	  een	  geweven	  (vruchtbaarheids)	  gordel.	  Soms	  draagt	  zij	  een	  sluier	  of	  
krijgt	  zij	  een	  kleed	  als	  symbool	  van	  haar	  regeneratieve	  krachten	  aangeboden	  (VSTM	  zuil	  5	  plaat	  IX).	  
Op	  ikonen	  zien	  we	  ook	  dat	  zij	  de	  voorhang	  van	  de	  tempel	  weeft	  met	  rode	  wol	  als	  de	  engel	  haar	  
bezoekt	  om	  aan	  te	  kondigen	  dat	  zij	  zwanger	  wordt	  (VSTM	  210).	  
Over	  de	  miraculeuze	  gordel	  van	  Maria	  die	  nu	  in	  Athos	  bewaard	  wordt	  en	  in	  2011	  op	  ‘tournee’	  was	  in	  
Rusland	  schreef	  ik	  er	  eerder	  on	  line	  een	  artikel	  getiteld	  ‘warme	  thee	  en	  warme	  tranen	  voor	  Maria	  in	  
de	  winterkou’,	  waarvan	  hieronder	  de	  opening	  van	  het	  artikel.	  	  
	  
De	  gordel	  van	  de	  Maagd	  Maria	  is	  op	  tournee	  in	  Rusland.	  Als	  een	  popster	  voert	  men	  Maria	  
belichaamd	  in	  haar	  vruchtbaarheidsgordel	  langs	  allerlei	  Russische	  steden.	  Per	  vliegtuig	  wordt	  de	  
zilveren	  kist	  die	  de	  
relikwie	  bevat,	  ingevlogen.	  Al	  2	  miljoen	  Russen	  speelden	  het	  klaar	  de	  glasplaat	  van	  de	  zilveren	  kist	  
die	  de	  gordel	  bevat,	  met	  kussen	  te	  overdekken	  en	  hun	  voorhoofd	  erop	  te	  drukken.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Een	  magische	  gordel.	  De	  gordel	  van	  kamelenhaar	  zou	  in	  het	  algemeen	  vruchtbaarheid	  en	  
gezondheid	  brengen.	  Het	  aanraken	  of	  kussen	  is	  echter	  speciaal	  goed	  voor	  de	  vrouwelijke	  
vruchtbaarheid,	  alleen	  vrouwen	  mogen	  het	  mannenklooster	  op	  de	  berg	  Athos	  waar	  de	  gordel	  
bewaard	  wordt,	  niet	  binnen....	  
	  
Duizend	  jaar	  is	  vrouwelijke	  vruchtbaarheid	  een	  mannenzaak.	  Al	  duizend	  jaar	  wordt	  de	  gordel	  in	  
het	  voor	  vrouwen	  niet	  toegankelijke	  mannenklooster	  in	  Athos	  bewaard.	  Athos	  is	  de	  naam	  van	  een	  
schiereiland	  en	  gelijknamige	  berg	  Athos	  in	  Macedonië	  in	  het	  Noordoosten	  van	  Griekenland.	  Hier	  zijn	  
talloze	  kloosters	  gelegen.	  Athos	  heeft	  binnen	  Griekenland	  een	  autonome	  status	  en	  is	  rechtstreeks	  
verantwoording	  schuldig	  aan	  het	  Oecumenisch	  patriarchaat	  van	  Constantinopel.	  In	  Constantinopel	  
schijnt	  ook	  een	  gewaad	  en	  gordel	  van	  Maria	  te	  liggen.	  En	  wel	  in	  de	  kerk	  van	  de	  Panayia	  Blachernae. 
Er	  zijn	  dus	  meerdere	  relikwieën	  in	  omloop,	  hetgeen	  aan	  de	  heiligheid	  ervan	  niets	  afdoet.	  Wie	  kent	  
niet	  het	  verhaal	  van	  Moeder	  met	  de	  duizend	  namen,	  die	  dus	  ook	  wel	  duidend	  gordels	  en	  gewaden	  
heeft	  ...	  
	  
Maria,	  Jezus	  en	  de	  gordel	  van	  Maria.	  De	  orthodoxe	  leer	  leert	  dat	  Maria	  de	  gordel	  droeg	  en	  afdeed	  
toen	  zij	  stief	  en	  daarna	  in	  de	  hemel	  werd	  opgenomen.	  De	  orthodoxe	  kerk	  viert	  de	  zogenaamde	  
‘Dormitio’	  of	  ‘het	  inslapen	  van	  Maria’	  op	  15	  augustus,	  net	  als	  in	  de	  westerse	  kerken	  op	  15	  augustus	  
‘Maria	  ten	  hemel	  opneming’	  wordt	  gevierd.	  Hier	  spreekt	  men	  alleen	  niet	  van	  ‘Dormitio’	  maar	  van	  
‘Assumptio’.	  
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Op	  vele	  oosterse	  iconen	  is	  Jezus	  aanwezig	  bij	  het	  ontslapen	  van	  Maria	  en	  houdt	  hij	  haar	  ingebakerde	  
ziel	  in	  de	  armen.	  Daarom	  weten	  orthodoxe	  gelovigen	  zeker	  dat	  Jezus	  Maria’s	  gordel	  heeft	  
vastgehouden	  voordat	  zij	  heenging;	  iets	  dat	  de	  gordel	  extra	  heilig	  maakt.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Het	  weven	  van	  de	  peplos	  voor	  de	  godin.	  Terug	  naar	  het	  antieke	  Griekenland.	  In	  het	  antieke	  Athene	  
weven	  de	  vrouwen	  en	  meisjes	  vier	  jaar	  lang	  aan	  het	  kleed	  van	  de	  godin	  Athena.	  De	  jonge	  meisjes	  
steken	  met	  hun	  kleine	  vingertjes	  de	  draad	  door	  het	  oog	  van	  de	  naald	  terwijl	  zij	  onderwijl	  aandachtig	  
luisteren	  naar	  de	  mythen	  die	  door	  de	  oudere	  vrouwen	  ritmisch	  en	  repeterend	  gereciteerd	  worden.	  
Tijdens	  dit	  samenwerken	  ontstaat	  een	  sacrale	  atmosfeer	  die	  de	  meisjes	  nooit	  meer	  vergeten.	  In	  
Jeruzalem	  gebeurt	  dit	  in	  de	  tempel	  van	  Ashera	  en	  Jahwe.	  (VVTM,	  425)	  
Het	  is	  wel	  mogelijk	  dat	  ook	  hier	  in	  Morgantina	  de	  moeder-‐dochter	  godinnen	  bij	  sacrale	  festiviteiten	  
een	  door	  tempelmaagden	  geweven	  nieuw	  gewaad	  kregen	  aangeboden.	  
	  
De	  begroeting.	  Met	  deze	  kennis	  sta	  je	  dan	  plots	  voor	  de	  godinnen	  en	  reciteert	  onze	  reisleidster	  en	  
gids	  Stella	  de	  Hymne	  van	  Callimachus	  aan	  Demeter	  (IV).	  Deze	  hymne	  is	  gebaseerd	  op	  de	  Homerische	  
hymnes	  maar	  is	  weer	  anders.	  Je	  spitst	  je	  oren,	  plaatst	  bewust	  je	  voeten	  op	  de	  aarde,	  ademt	  diep	  en	  
luistert...:	  	  
‘Zing,	  meisjes	  en	  jullie	  moeders,	  zeg	  met	  hen:	  
Grote	  Demeter,	  wees	  gegroet,	  	  
Vrouwe	  van	  overdadige	  geschenken	  in	  grote	  hoeveelheden	  koren...	  	  
En	  wij	  lopen	  blootvoets	  en	  met	  los	  haar	  door	  de	  stad.	  	  
Zo	  krijgen	  we	  voor	  eeuwig	  (door	  haar)	  goed	  functionerende	  voeten	  en	  een	  helder	  hoofd....	  
Wees	  gegroet	  godin	  en	  redt	  deze	  mensen	  mensen	  in	  harmonie	  en	  voorspoed	  en	  	  
breng	  ons	  heerlijke	  dingen	  uit	  het	  veld.	  	  
Voedt	  ons,	  breng	  ons	  kuddes,	  geef	  ons	  korenaren,	  geef	  ons	  een	  oogst.	  	  
Wees	  ons	  genadig	  en	  goedgunstig.	  O	  driemaal	  verlangde,	  grote	  koningin	  van	  alle	  godinnen’.	  
	  
De	  ‘Godin	  van	  Morgantina’.	  Twee	  zalen	  verder	  staat	  het	  imposante	  cultusbeeld	  van	  de	  ‘Godin	  van	  
Morgantina’	  dat	  hoogstwaarschijnlijk	  Demeter	  voorstelt	  maar	  door	  de	  Italianen	  ook	  graag	  de	  
‘Venere’	  of	  Venus	  van	  Morgantina	  wordt	  genoemd.	  Het	  beeld	  is	  2.40	  m	  hoog	  en	  dateert	  uit	  ca.	  420	  v.	  
Chr.	  ;	  het	  gezicht,	  de	  armen	  en	  voeten	  zijn	  van	  Parisch	  marmer	  en	  het	  lichaam	  is	  van	  kalksteen.	  Het	  
lijkt	  alsof	  de	  indrukwekkend	  grote	  godin	  met	  haar	  wapperende	  gewaden	  bezig	  is	  zich	  voort	  te	  
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bewegen	  met	  een	  uitgestoken	  hand	  die	  hulp	  zoekt.	  Haar	  lijkt	  of	  zij	  met	  haar	  vertrokken	  gezicht	  op	  
zoek	  is	  naar	  haar	  dochter	  Kore/Persephone.	  	  Haar	  kleed	  of	  peplos	  is	  gedeeltelijk	  om	  haar	  rechter	  arm	  
gewikkeld;	  op	  haar	  hoofd	  droeg	  zij	  oorspronkelijk	  een	  sluier	  en	  of	  een	  polos.	  Wat	  opvalt	  is	  dat	  alles	  in	  
en	  om	  haar	  beweegt	  in	  de	  paniek	  om	  haar	  dochter.	  
	  
De	  wederkeer	  van	  de	  godinnen.	  Het	  beeld	  stond	  waarschijnlijk	  oorspronkelijk	  in	  het	  Demeter-‐
heiligdom	  bij	  de	  agora	  van	  Morgantina,	  het	  kloppend	  hart	  van	  de	  oude	  stad.	  Het	  is	  de	  grootste	  
opgegraven	  agora,	  verzamel-‐	  of	  marktplaats,	  van	  Sicilië	  (ongeveer	  half	  zo	  groot	  als	  de	  Atheense	  
agora).	  Het	  beeld	  verdwijnt	  rond	  1890	  uit	  de	  streek	  en	  wordt	  in	  1988	  aangeboden	  aan	  het	  Getty	  
Museum	  in	  de	  VS.	  Onder	  de	  bezielende	  leiding	  van	  de	  al	  eerder	  ter	  sprake	  gekomen	  curator	  Marian	  
True,	  biedt	  dit	  museum	  de	  Italiaanse	  regering	  aan	  het	  beeld	  terug	  te	  geven	  mits	  die	  weet	  waar	  het	  
vandaan	  komt	  en	  aan	  wie	  het	  toebehoort.	  De	  Italiaanse	  regering	  antwoordt	  dat	  zij	  zij	  het	  beeld	  niet	  
kennen	  en	  er	  niets	  over	  weten.	  Nadat	  het	  Getty	  Museum	  het	  beeld	  daarna	  koopt	  neemt	  het	  proeven	  
met	  het	  marmer	  en	  de	  kalksteen	  waarvan	  het	  beeld	  gemaakt	  is.	  Deze	  wijzen	  uit	  dat	  het	  kalkstenen	  
lichaam	  en	  de	  draperieën	  afkomstig	  zijn	  uit	  een	  marmergroeve	  bij	  Ragusa,	  een	  stad	  op	  40	  km	  afstand	  
ten	  zuid-‐westen	  van	  Syracuse.	  Mede	  naar	  aanleiding	  van	  dit	  overtuigende	  bewijs	  betaalt	  het	  Getty	  
Museum	  alle	  kosten	  voor	  de	  repatriëring	  van	  het	  beeld	  naar	  het	  museum	  van	  Aidone.	  Ook	  verzorgen	  
zij	  de	  totale	  her-‐inrichting	  van	  de	  moderne	  zaal	  (met	  relevante	  voorbeelden	  voor	  het	  
godinnenbeeld),	  nieuwe	  belichting	  en	  een	  solide	  aardbeving	  bestendige	  sokkel	  voor	  de	  sculptuur.	  
Weer	  boffen	  wij	  want	  dit	  unieke	  beeld	  is	  hier	  nog	  maar	  sinds	  een	  jaar	  weer	  opgesteld...	  
	  
Persephone	  en	  Eros.	  In	  de	  vorige	  zaal	  kwamen	  wij	  grote	  terracotta	  bustes	  van	  Kore/Persephone	  
tegen	  met	  een	  beschildering	  met	  meedere	  kleuren	  op	  het	  onderste	  gedeelte.	  Wij	  bewonderen	  de	  
grote	  borstbeelden	  met	  een	  soort	  stripverhaal	  op	  het	  platte	  borstgedeelte;	  zoiets	  heb	  ik	  nog	  niet	  
eerder	  gezien.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Op	  de	  meest	  indrukwekkende	  zie	  je	  een	  voorstelling	  van	  vier	  rennende	  paarden	  met	  een	  wagen.	  
Bovenop	  de	  wagen	  staat	  Hades	  terwijl	  hij	  Kore/Persephone	  schaakt	  en	  haar	  meevoert.	  	  Hij	  tilt	  haar	  
op	  en	  omklemt	  haar	  met	  zijn	  armen,	  terwijl	  zij	  hulpeloos	  en	  met	  spartelende	  benen	  tegenstribbelt;	  
de	  traditionele	  positie	  van	  zwakke	  vrouwen	  die	  door	  vaderlandse	  ‘helden’	  zonder	  enige	  
gewetensnood	  worden	  weggedragen.	  	  Heel	  geniepig	  heeft	  de	  schilder	  uit	  de	  3e	  eeuw	  v	  Chr.	  een	  
gevleugelde	  Eros	  boven	  de	  tegenstribbelende	  Persephone	  geschilderd	  als	  wilde	  hij	  dit	  vergrijp	  goed	  
maken	  door	  de	  indruk	  van	  de	  aanwezigheid	  van	  Eros,	  de	  liefde,	  te	  wekken.	  Enkelen	  van	  ons	  voelen	  
het	  verdriet	  opkomen	  over	  zoveel	  schijnheiligheid,	  die	  de	  misdaad	  van	  ontvoering,	  verkrachting	  en	  
een	  gedwongen	  huwelijk	  met	  een	  romantisch	  sausje	  overgiet.	  Wij	  moeten	  ons	  niet	  door	  deze	  
vaderlandse	  afleidingsmanoeuvre	  zand	  in	  de	  ogen	  laten	  strooien.	  	  
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In	  Morgantina.	  Die	  middag	  hebben	  wij	  weer	  met	  de	  Trizziridonna	  –groep	  afgesproken.	  Samen	  willen	  
we	  ter	  ere	  van	  de	  godin	  een	  ritueel	  uitvoeren	  in	  het	  aan	  haar	  gewijde	  antieke	  Morgantina.	  	  Wij	  zullen	  
haar	  aanroepen	  met	  een	  van	  haar	  epitheta;	  ieder	  met	  een	  andere	  aanroep	  die	  haar	  of	  hem	  het	  
meeste	  aanspreekt.	  Hoog	  boven	  de	  opgraving	  van	  de	  antieke	  stad	  klinken	  haar	  bijnamen	  en	  dansen	  
wij	  onder	  een	  afdak	  op	  een	  antieke	  mozaïekvloer.	  Eerst	  rustig	  en	  monotoon	  om	  beide	  hersenhelften	  
op	  elkaar	  af	  te	  stemmen	  en	  in	  balans	  te	  brengen,	  later	  uitbundiger	  en	  vrolijker.	  Er	  worden	  
graanhalmen	  en	  granaatappels	  geofferd,	  de	  frame-‐drums	  en	  tamboerijnen	  worden	  aangeslagen,	  een	  
dwarsfluit	  aangeblazen.	  Barbara	  draagt	  haar	  verhaal	  over	  Kore/Persephone	  voor.	  Ik	  offer	  mijn	  zware	  
MA-‐boek	  aan	  de	  godin	  en	  laat	  het	  op	  haar	  altaar	  achter	  onder	  de	  hoede	  van	  haar	  Siciliaanse	  
dochters.	  	  

	  

8.	  Athena	  in	  Syracuse:	  de	  zevende	  ommegang	  

Over	  het	  moeras	  Sykana.	  De	  Griekse	  naam	  ‘Syrakusa’	  is	  ontleend	  aan	  het	  nabije	  Sykana-‐moeras.	  De	  
baai	  van	  Syracuse	  aan	  de	  oostkust	  van	  het	  eiland,	  wordt	  al	  vanaf	  in	  de	  14e	  eeuw	  v.	  Chr.	  bewoond.	  
Nadat	  de	  Korinthiërs	  in	  de	  8ste	  eeuw	  v.	  Chr.	  arriveren,	  verdrijven	  ze	  de	  inheemse	  Siculi	  naar	  de	  
bergen.	  Het	  zijn	  deze	  Grieken	  uit	  Korinthië	  die	  hier	  vervolgens	  een	  stad	  stichten	  en	  de	  nederzetting	  
vernoemen	  naar	  het	  naburige	  moeras.	  

Zoet	  water	  op	  een	  eiland.	  In	  de	  omliggende	  bergen	  ontspringen	  twee	  rivieren	  die	  onder	  de	  huidige	  
stad	  Syracuse	  en	  de	  baai	  doorstromen	  naar	  een	  zoetwaterbron	  op	  het	  eiland	  Ortygia	  waarop	  de	  
Grieken	  vanaf	  734	  v.	  Chr.	  beginnen	  hun	  stad	  te	  bouwen.	  Om	  deze	  bijzondere	  plaats	  worden	  mythen	  
geweven.	  	  
De	  zoetwaterbron	  op	  Ortygia	  ligt	  pal	  naast	  het	  zoute	  water	  van	  de	  zee.	  De	  bron	  is	  genoemd	  naar	  
Arethusa,	  een	  van	  de	  nimfen	  van	  Artemis.	  Arethusa	  neemt,-‐	  om	  zich	  na	  de	  jacht	  te	  verfrissen,	  een	  
bad	  in	  de	  rivier	  de	  Alpheios.	  De	  gelijknamige	  god	  van	  de	  rivier	  wordt	  op	  slag	  verliefd	  op	  haar.	  Om	  
haar	  te	  kunnen	  achtervolgen	  neemt	  hij	  de	  gedaante	  van	  een	  man	  aan.	  Artemis	  komt	  Arethusa	  te	  
hulp	  en	  verandert	  haar	  in	  een	  bron,	  die	  zij	  onder	  de	  aarde	  laat	  verdwijnen	  en	  weer	  naar	  boven	  laat	  
komen	  op	  het	  Ortygia.	  Volgens	  de	  latere	  (patriarchale)	  versie	  van	  de	  oorspronkelijke	  mythe	  worden	  
de	  twee	  verliefd	  op	  elkaar.	  Dit	  demonstreert	  opnieuw	  hoe	  een	  aggressieve	  actie	  van	  een	  man	  glad	  
gestreken	  wordt.	  Het	  mythische	  ‘bewijs	  van	  hun	  liefde’	  vormen	  de	  twee	  rivieren	  die,	  stromend	  uit	  de	  
bergen,	  in	  één	  rivier	  samenkomen,	  ondergronds	  gaan	  en	  samen	  letterlijk	  boven	  water	  komen	  in	  de	  
zoetwaterbron	  op	  het	  eiland	  (sinds	  550	  v.	  Chr.	  door	  een	  dam	  verbonden	  met	  het	  vasteland).	  Er	  groeit	  
hoog	  papyrusriet;	  samen	  met	  het	  hoofd	  van	  Arethusa	  wordt	  dit	  het	  symbool	  van	  de	  stad	  Syracuse.	  	  
	  
Athena.	  Het	  domplein	  van	  Syracuse	  is	  een	  heel	  bijzondere	  krachtplaats.	  Het	  vormt	  een	  bij	  uitstek	  
goed	  voorbeeld	  van	  transculturele	  overdracht	  van	  de	  sacrale	  traditie	  zoals	  die	  zich	  voortzet	  op	  
dezelfde	  plaats.	  	  
*In	  de	  Voor-‐Griekse	  tijd	  vereren	  de	  Siculi	  hier	  al	  locale	  godinnen.	  	  
	  

*Op	  dezelfde	  plek	  bouwen	  de	  Grieken	  hun	  eerste	  heiligdom	  voor	  Demeter	  en	  Kore;	  de	  contouren	  
van	  de	  plattegrond	  daarvan	  zijn	  op	  het	  plein	  aangegeven.	  	  
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*Daar	  vlakbij	  	  verrijst	  in	  530	  v.	  Chr.	  eerst	  de	  slankere	  Artemis-‐tempel	  in	  de	  Ionische	  stijl	  en	  in	  470	  v.	  
Chr.	  de	  stoere	  Athena-‐tempel	  met	  zijn	  Dorische	  zuilen.	  	  
*Op	  de	  plaats	  van	  de	  Athena-‐tempel	  staat	  nu	  de	  aan	  de	  Heilige	  Maagd	  Maria	  gewijde	  dom,	  een	  
barokke	  kathedraal.	  
*Op	  de	  plaats	  van	  de	  Artemis-‐tempel	  staat	  nu	  een	  barokke,	  aan	  Santa	  Lucia	  gewijde,	  kerk.	  	  
Het	  dom-‐plein	  wordt	  omzoomd	  met	  barokke	  paleizen.	  
In	  het	  Archeologisch	  Museum	  Paolo	  Orsi	  staan	  modellen	  van	  de	  beide	  tempels.	  Prachtige	  originele	  
terracotta	  waterspuwers,	  reliëfs,	  kapitelen	  en	  andere	  architectonische	  versieringen	  zijn	  hiervan	  over.	  
In	  het	  driehoekige	  tympanon	  op	  de	  Athena-‐tempel	  prijkte	  een	  gevelsteen	  van	  Medusa.	  	  
	  
Van	  tempel	  tot	  kerk,	  moskee	  en	  dom.	  Je	  kunt	  de	  hele	  geschiedenis	  van	  Sicilië	  aan	  dit	  gebouw	  
aflezen...	  	  
*Bij	  het	  heiligdom	  van	  Demeter	  (waar	  ieder	  jaar	  het	  oogstfeest	  werd	  gevierd),	  verschijnt	  tussen	  480	  -‐	  
470	  v.	  Chr.	  de	  tempel	  van	  Athena.	  	  
*In	  de	  7e	  eeuw	  wordt	  er	  een	  christelijke	  kerk	  van	  gemaakt.	  De	  oorspronkelijke	  Dorische	  zuilen	  van	  de	  
cella	  worden	  in	  de	  wanden	  van	  het	  middenschip	  van	  de	  aan	  Maria	  gewijde	  kerk	  gemetseld.	  
Daarnaast	  staan	  in	  de	  linkerzijbeuk	  van	  de	  kerk	  tien	  oorspronkelijk	  Dorische	  zuilen	  ingemetseld;	  zij	  
vormen	  de	  zijgevel	  van	  de	  kerk.	  Deze	  zuilen	  zijn	  zo	  stoer	  en	  breed	  dat	  je	  ze	  met	  beide	  uitgestrekte	  
armen	  nauwelijks	  kunt	  omvatten.	  	  
*Later	  verhogen	  de	  Arabieren	  het	  houten	  dak	  en	  maken	  er	  een	  moskee	  van,	  maar	  de	  
*Normandiërs	  restaureren	  de	  moskee	  terug	  in	  een	  kerk.	  Zij	  brengen	  in	  de	  ronde	  buikvormige	  apsis	  
van	  de	  kerk	  een	  gigantisch	  koepelvormig	  mozaïek	  aan	  van	  de	  Moeder	  Gods,	  Maria.	  	  
*In	  1693	  stort	  na	  een	  aardbeving	  de	  voorgevel	  of	  façade	  van	  de	  kerk	  in,	  maar	  deze	  wordt	  in	  de	  18e	  
eeuw	  opnieuw	  in	  barokke	  stijl	  opgetrokken.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

*De	  graftombe	  van	  Santa	  Lucia,	  de	  patroonheilige	  uit	  Syracuse	  uit	  de	  4e	  eeuw	  na	  Chr.,	  krijgt	  in	  een	  
barokke	  zijkapel	  een	  ereplaats.	  	  
	  
Lucía	  en	  het	  vroege	  christendom.	  Het	  christendom	  ontstaat	  in	  Syracuse	  doordat	  de	  apostel	  Paulus,	  
nadat	  hij	  op	  Malta	  schipbreuk	  heeft	  geleden,	  door	  reist	  naar	  Syracuse	  en	  daar	  enige	  tijd	  blijft.	  
Uiteindelijk	  ontwikkelt	  zich	  op	  Sicilië	  een	  grote	  christengemeenschap.	  Ascese	  en	  maagdelijkheid	  
staan	  bij	  het	  opkomend	  volkse	  christendom	  steeds	  hoger	  in	  het	  vaandel.	  	  
Wanneer	  in	  de	  4de	  eeuw	  de	  moeder	  van	  de	  vrome	  Lucia	  ziek	  wordt,	  begeeft	  haar	  dochter	  zich	  naar	  
het	  heiligdom	  van	  Santa	  Agatha	  in	  Catania.	  Deze	  ten	  noorden	  van	  Syracuse	  liggende	  stad	  bevindt	  zich	  
onder	  de	  rook	  van	  de	  Etna.	  Bij	  haar	  terugkomst	  in	  Syracuse	  verbreekt	  Lucia	  haar	  relatie	  met	  een	  man	  
uit	  Rome	  omdat	  zij	  zich	  volledig	  aan	  de	  christelijke	  godsdienst	  wil	  wijden.	  	  
Zij	  wordt	  vervolgd	  en	  te	  werk	  gesteld	  in	  een	  bordeel	  maar	  weet	  desondanks	  haar	  maagdelijkheid	  te	  
behouden.	  Maagdelijkheid	  wordt	  binnen	  het	  opkomend	  ascetisch	  christendom,	  waarin	  martelaren	  
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de	  helden	  en	  heldinnen	  zijn,	  als	  een	  noodzakelijke	  voorwaarde	  gezien	  om	  in	  het	  felbegeerde	  paradijs	  
te	  komen.	  
	  
Lucía	  is	  een	  lichtbrengster.	  Lucia	  wordt	  gemarteld	  waarbij	  men	  probeert	  haar	  te	  vierendelen	  en	  te	  
verbranden	  maar	  het	  vuur	  wil	  geen	  vlam	  vatten.	  Na	  haar	  dood	  worden	  haar	  resten	  eerst	  
overgebracht	  naar	  Constantinopel	  en	  daarna	  naar	  Venetië.	  Een	  glazen	  kist	  met	  enkele	  resten	  
waaronder	  een	  vingerkootje	  wordt	  overgebracht	  naar	  Syracuse.	  Lucia	  wordt	  vereerd	  als	  degene	  die	  
licht	  brengt	  daarom	  is	  zij	  de	  heilige	  tegen	  oogziekten.	  Op	  haar	  naamdag	  op	  13	  december,	  een	  
lichtfeest,	  zijn	  er	  tal	  van	  processies.	  Lucía	  brengt	  licht	  en	  dat	  voert	  haar	  binnen	  de	  lange	  traditie	  van	  
licht	  en	  verlichting	  schenkende	  heilige	  vrouwen	  en	  priesteressen,	  waarin	  bijvoorbeeld	  ook	  de	  eerder	  
ter	  sprake	  gebrachte	  Vestaalse	  ‘maagden’	  thuishoren.	  
	  
Artemis.	  Terug	  naar	  het	  domplein	  in	  Syracuse.	  Op	  de	  plaats	  waar	  vroeger	  de	  Artemis-‐tempel	  stond,	  
staat	  nu	  een	  barokke,	  aan	  Santa	  Lucia	  gewijde,	  kerk.	  Dat	  brengt	  ons	  bij	  Artemis.	  De	  voorloopster	  van	  
de	  Griekse	  godin	  van	  de	  jacht	  is	  de	  ‘Meesteres	  en	  de	  Moeder	  van	  de	  dieren’,	  de	  potnia	  theroon.	  Ooit	  
wordt	  Artemis	  in	  Ephese	  in	  Klein-‐Azië	  ervaren	  als	  universele	  ‘Moeder	  van	  de	  kosmos’	  met	  de	  zon,	  
maan	  en	  sterren,	  de	  moeder	  van	  alle	  planten,	  dieren	  en	  mensen.	  De	  Grieken	  maken	  haar	  later	  tot	  de	  
godin	  van	  de	  jacht	  die	  met	  pijl	  en	  boog	  op	  dieren	  jaagt,	  ze	  bang	  maakt	  en	  ze	  doodt.	  In	  deze	  traditie	  
staat	  bijvoorbeeld	  in	  het	  museum	  van	  Agrigento	  een	  beeldje	  waarop	  we	  zien	  hoe	  zij	  een	  hertje	  bij	  de	  
horens	  pakt	  terwijl	  zij	  als	  symbool	  van	  moed	  en	  kracht	  een	  leeuwenkop	  op	  haar	  hoofd	  draagt	  (VVTM	  
335;	  VIGV	  366;	  LOMA	  369	  407).	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Demeter	  en	  Kore.	  Direct	  ten	  zuiden	  van	  het	  bedevaartsoord	  ‘Madonne	  delle	  Lacrime’	  is	  er	  een	  
uitgestrekt	  complex	  van	  antieke	  gebouwen	  ontdekt,	  waaronder	  een	  heiligdom	  van	  Demeter	  en	  Kore	  
met	  een	  afmeting	  van	  10	  x	  18m.	  In	  de	  omgeving	  is	  een	  altaar	  gevonden	  met	  zeer	  rijke	  wijgeschenken	  
of	  votieven.	  Het	  archeologische	  museum	  Paolo	  Orsi	  dat	  hier	  schuin	  tegenover	  ligt	  en	  de	  
ongeschonden	  schat	  huisvest,	  spreekt	  in	  een	  folder	  van	  “een	  ontelbare	  verzameling	  van	  
votiefbeeldjes	  uit	  eind	  vijfde,	  begin	  4e	  eeuw”.	  In	  een	  heilige	  bron	  op	  hetzelfde	  terrein	  is	  een	  
indrukwekkend	  mooie	  terracotta	  buste	  van	  Kore	  gevonden.	  Verder	  zijn	  er	  zijn	  ontelbaar	  veel	  kleinere	  
terracotta’s	  van	  beide	  godinnen	  met	  hun	  symbolen:	  fakkels	  om	  in	  de	  onderwereld	  af	  te	  kunnen	  dalen	  
en	  varkens	  als	  embleem	  van	  grote	  vruchtbaarheid.	  
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Van	  Demeter	  naar	  Maria.	  Mensen	  offeren	  onder	  andere	  om	  bescherming	  af	  te	  smeken	  .	  Offerde	  
men	  vroeger	  aan	  Demeter	  dan	  doet	  men	  het	  nu	  aan	  Maria.	  Onze	  muze	  Barbara	  Crescimanno	  geeft	  
een	  voorbeeld:	  dichtbij	  de	  Griekse	  stad	  Gela,	  in	  Bitalemi,	  bouwt	  men	  in	  de	  5e	  eeuw	  v.	  Chr.	  een	  
heiligdom	  voor	  Demeter.	  Daar	  gaan	  nog	  steeds	  ieder	  jaar	  de	  vrouwen	  uit	  de	  omgeving	  heen,	  met	  hun	  
kinderen	  op	  de	  schouders,	  om	  tot	  de	  Moeder	  te	  bidden	  voor	  hun	  welzijn.	  Op	  die	  plek	  staat	  nog	  
steeds	  een	  kapelletje	  en	  ieder	  jaar	  in	  de	  Maria-‐maand	  mei	  wordt	  daar	  een	  processie	  georganiseerd.	  
De	  vrouwen	  uit	  Gela	  vragen	  nu	  bescherming	  voor	  hun	  meegedragen	  kinderen	  aan	  Maria,	  op	  dezelfde	  
manier	  als	  zij	  die	  25	  eeuwen	  geleden	  aan	  Demeter	  vroegen.	  Daarbij	  werden	  vroeger	  aan	  Demeter	  
votiefbeeldjes	  met	  graan	  of	  bloemen,	  fruit,	  plantenranken,	  water,	  melk	  of	  wijn	  geofferd.	  

Een	  lach	  en	  een	  traan	  in	  de	  oudheid.	  De	  Griekse	  vrouwen	  zien	  met	  lede	  ogen	  aan	  hoe	  mannenzaken	  
als	  oorlog	  en	  strijd	  het	  leven	  in	  stad	  en	  land	  vernietigen.	  Maar	  zij	  hebben	  geen	  stem,	  noch	  in	  de	  
volksvergadering,	  noch	  op	  het	  toneel.	  Zij	  worden	  geweerd	  uit	  openbare	  functies.	  De	  dichter	  
Aristophanes	  schrijft	  er	  een	  ‘komedie’	  of	  ‘blijspel’	  over	  getiteld	  het	  ‘Vrouwenparlement’	  
(Ekklysiazouses).	  Op	  de	  achtergrond	  speelt	  het	  volgende:	  de	  stad	  Athene	  is	  bankroet	  na	  de	  
Peloponnesische	  oorlog;	  de	  democratie	  is	  verzwakt	  en	  niemand	  heeft	  meer	  	  vertrouwen	  in	  deze	  
staatsvorm;	  zie	  www.Ekklysiazouses	  op	  internet	  met	  korte	  informatie	  (VVTM	  343).	  
	  
Een	  comedie	  of	  een	  tragedie?	  De	  vrouwen	  in	  de	  komedie	  ‘Vrouwenparlement’	  zijn	  de	  situatie	  zat.	  
De	  mannen	  hebben	  er	  een	  potje	  van	  gemaakt.	  Zij	  nemen	  de	  macht	  over	  onder	  leiding	  van	  Praxagora.	  
De	  vrouwen	  verkleden	  zich	  als	  hun	  echtgenoten	  nadat	  ze	  die	  de	  hele	  nacht	  hebben	  afgebeuld	  met	  
seks	  en	  drank,	  waardoor	  de	  heren	  der	  schepping	  niet	  op	  tijd	  op	  kunnen	  staan	  om	  naar	  het	  parlement	  
te	  gaan.	  Overigens	  gingen	  veel	  mannen	  daar	  toch	  al	  niet	  meer	  heen	  omdat	  ze	  er	  geen	  vertrouwen	  
meer	  in	  hadden.	  Praxagora	  heeft	  revolutionaire	  ideeën	  om	  de	  democratie	  te	  herstellen	  en	  een	  
eerlijke	  verdeling	  van	  geld	  en	  goederen	  te	  regelen,	  zodat	  iedereen	  weer	  een	  gelukkig	  leven	  krijgt.	  
Vrouwen	  hebben	  daar	  ervaring	  in	  want	  zij	  bestieren	  al	  hun	  huishouden	  en	  houden	  de	  uitgaven	  
daarvoor	  nauwkeurig	  bij	  en	  zorgen	  voor	  kinderen,	  hun	  mannen	  en	  hun	  sociale	  omgeving.	  Praxagora	  

slaagt	  er	  samen	  met	  haar	  vriendinnen	  in	  om	  het	  parlement	  te	  overtuigen	  dat	  vrouwen	  nu	  maar	  eens	  
het	  heft	  in	  handen	  moeten	  nemen.	  
	  
Hier	  een	  van	  de	  antieke	  dialogen	  uit	  Aristophanes’	  Vrouwenparlament	  in	  de	  vertaling:	  Hein	  van	  
Dolen:	  	  
Praxagora:	  Ik	  beweer	  dat	  allen	  van	  nu	  af	  aan	  geen	  eigen	  bezit	  mogen	  hebben.	  
Nee,	  we	  doen	  samsam	  en	  het	  geeft	  geen	  pas	  dat	  de	  één	  zowat	  bulkt	  van	  de	  centen	  en	  de	  ander	  geen	  
sou	  heeft.	  Ook	  akker	  en	  wei	  zijn	  niet	  eerlijk	  verdeeld,	  want	  de	  rijke	  heeft	  nu	  veel	  te	  veel	  en	  de	  arme	  
geen	  plek	  voor	  zijn	  grafzerk.	  Bij	  kapitalisten	  ziet	  het	  zwart	  van	  de	  slaven,	  bij	  anderen	  is	  er	  niet	  een.	  
Dát	  is	  uit	  den	  boze	  en	  ik	  predik	  een	  leven,	  voor	  iedereen	  gelijk.	  In	  ’t	  vervolg	  krijgt	  een	  ieder	  een	  even	  
groot	  bouwland	  en	  have	  noch	  goed	  blijft	  privé.	  Door	  de	  zorg	  van	  ons	  wordt	  elke	  Athener	  van	  voedsel	  
voorzien:	  wij	  beheren	  de	  poet	  en	  zijn	  goed	  in	  rapen	  en	  schrapen.	  Elke	  armoede	  is	  nu	  van	  de	  baan	  en	  
het	  goed	  komt	  nu	  aan	  ieder	  ten	  goede:	  bruine	  bollen,	  ansjovis,	  beschuit,	  wollen	  dekens	  en	  wijn,	  
grauwe	  erwten	  en	  slingers.	  Wat	  heeft	  het	  voor	  zin	  om	  niet	  mee	  te	  doen?	  
Chremes:	  Kun	  jij	  ons	  een	  reden	  vertellen?	  Want	  je	  weet	  toch	  dat	  ook	  momenteel	  de	  bezittende	  klasse	  
bestaat	  uit	  bandieten?	  
Praxagora:	  Beste	  vriend,	  dat	  is	  werk’lijk	  voorbij	  en	  die	  	  tijd	  is	  voltooid	  verleden	  tijd	  geworden...	  
Laten	  wij	  er	  voor	  onze	  toekomst	  het	  beste	  van	  hopen!	  
	  
Naar	  het	  antieke	  theater.	  Wij	  begeven	  ons	  tussen	  stromen	  van	  mensen	  naar	  het	  halfronde	  antieke	  
theater	  van	  Syracuse	  dat	  in	  wigvormige	  sectoren	  verdeeld	  is.	  De	  mensen	  nemen	  plaats	  op	  in	  de	  
rotswand	  uitgehouwen	  zitplaatsen.	  Gelukkig	  liggen	  er	  kussens	  en	  ook	  blijft	  de	  temperatuur	  na	  
zonsondergang	  aangenaam.	  	  Wij	  wachten	  tussen	  het	  vrolijke	  Italiaanse	  publiek	  en	  zien	  het	  langzaam	  
donker	  worden.	  	  
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Een	  lach	  en	  een	  traan	  in	  het	  heden.	  Het	  theater	  is	  bomvol	  en	  de	  acteurs	  presenteren	  vanuit	  de	  
antieke	  achtergrond	  van	  de	  5de-‐	  4de	  eeuw	  v.	  Chr.,	  een	  duidelijke	  verbinding	  met	  de	  tegenwoordige	  
crisis	  in	  het	  huidige	  Italië	  van	  het	  (post)Berlusconiaanse	  tijdperk.	  	  
De	  als	  mannen	  verklede	  vrouwen	  dragen	  dikke	  slordige	  jassen	  met	  witte	  vlekken	  en	  baarden	  en	  
snorren.	  Zij	  brengen	  een	  monumentaal	  effect	  te	  weeg	  door	  zich	  -‐tussen	  de	  dialogen	  door-‐	  en	  bloque	  
over	  het	  toneel	  te	  bewegen,	  gebogen	  en	  gebukt,	  terwijl	  zij	  sissen:	  sjsjsjs	  of	  phiphiphi	  of	  shit-‐shit-‐shit.	  	  
Zij	  kotsen	  op	  de	  politiek;	  	  zij	  schreeuwen,	  huilen	  en	  gedragen	  zich	  opzwepend,	  hekserig	  en	  
bezwerend.	  In	  een	  klap	  krijgen	  hebben	  zij	  met	  hun	  provocerende	  kostuums,	  zang	  en	  beweging	  het	  
publiek	  in	  de	  ban.	  Ook	  wij	  zijn	  gefascineerd,	  ondanks	  de	  Italiaanse	  dialogen	  die	  wij	  niet	  verstaan.	  
Een	  komisch	  moment	  breekt	  aan	  wanneer	  een	  man	  verschijnt	  met	  een	  immens	  grote,	  knalrode	  fallus	  
die	  met	  riemen	  rond	  zijn	  buik	  vastzit;	  hij	  berijdt	  zijn	  eigen	  fallus	  als	  zat	  hij	  op	  zijn	  stokpaard	  en	  
dendert	  van	  links	  naar	  rechts	  in	  volle	  vaart	  over	  het	  toneel.	  Regelmatig	  buigt	  hij	  en	  dan	  verslapt	  zijn	  
fallus.	  Oude	  besjes	  ruiken	  nu	  hun	  kans.	  Als	  alles	  eerlijk	  verdeeld	  moet	  worden,	  dan	  moet	  dat	  ook	  met	  
de	  seks	  en	  komen	  zij	  als	  eerste	  aan	  de	  beurt!	  De	  man	  met	  de	  fallus	  staat	  duidelijk	  voor	  Berlusconi.	  
Het	  is	  een	  hilarisch	  schouwspel.	  Iedereen	  heeft	  weet	  van	  de	  seksfeestjes	  rond	  Ruby-‐gate;	  zij	  vormen	  
de	  moderne	  harde	  werkelijkeheid	  van	  deze	  potsierlijke	  vertoning.	  	  	  
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De	  harde	  wekelijkheid.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  springen	  -‐	  midden	  in	  het	  stuk	  -‐	  de	  speelsters	  en	  de	  
enkele	  spelers	  van	  het	  podium	  af	  en	  trekken	  langs	  de	  stralen	  van	  het	  halfronde	  theater	  omhoog	  de	  
tribunes	  op.	  Dramatisch	  en	  indringend	  kijken	  zij	  ons	  toeschouwers	  aan.	  In	  het	  licht	  van	  de	  door	  hen	  
meegenomen	  kaarsen	  lijken	  ze	  op	  geesten	  die	  dwars	  door	  ons	  heen	  zien;	  ondertussen	  scanderen	  ze	  
moderne	  verzen.	  Wég	  zijn	  de	  woeste	  mannenpakken,	  de	  dames	  zijn	  nu	  gehuld	  in	  blauwe	  burka’s	  om	  
de	  mensen	  bewust	  te	  maken	  van	  de	  onderdrukking	  van	  de	  vrouw:	  mensen	  wordt	  wakker,	  luister	  
naar	  de	  vrouwen	  en	  sta	  op	  tegen	  al	  deze	  misstanden.	  	  
	  

	  
Vrouwenhaat	  anno	  2013.	  De	  spelers	  brengen	  over	  hoe	  dramatisch	  de	  situatie	  in	  het	  moderne	  Italië	  
en	  elders	  is	  voor	  de	  vrouw.	  Zij	  vertellen	  over	  een	  wereld	  vol	  vrouwenhaat.	  Vrouwen	  worden	  
overgoten	  met	  zuren,	  verkracht	  en	  mishandeld.	  Zij	  moeten	  lange	  en	  warme	  kleding	  dragen	  en	  
gesluierd	  gaan.	  	  
Met	  ontzetting	  horen	  wij	  later	  van	  onze	  Italiaans-‐Nederlandse	  gids	  Marieke	  dat	  in	  Italië	  en	  net	  name	  
Sicilië	  anno	  2013	  nog	  steeds	  jonge	  meisjes	  gedwongen	  worden	  in	  een	  relatie	  te	  blijven	  waardoor	  zij	  
niet	  kunnen	  studeren.	  Mannen	  wensen	  niet	  afgewezen	  te	  worden	  en	  dreigen	  met	  de	  dood	  wanneer	  
het	  meisje	  dat	  wel	  doet.	  Het	  zijn	  de	  moderne	  Rosalia’s	  uit	  Palermo,	  Agatha’s	  uit	  Catania	  en	  Lucia’s	  uit	  
Syracuse.	  	  
	  
Een	  zeer	  populair	  televisie	  programma	  registreert.	  Regelmatig	  wordt	  een	  vrouw	  door	  een	  man	  
vermoord	  omdat	  hij	  een	  minnares	  prefereert.	  De	  media	  springen	  hier	  op	  in	  en	  zo	  bestaat	  er	  een	  
misdaadprogramma	  in	  de	  trant	  van	  ‘Opsporing	  Verzocht’.	  Het	  duurt	  maar	  liefst	  twee	  uur	  en	  gaat	  
over	  vermissingen.	  Het	  komt	  voor	  dat	  een	  man	  de	  vermissing	  van	  zijn	  vrouw	  opgeeft	  en	  voor	  de	  
camera	  simuleert	  wanhopig	  te	  zijn,	  terwijl	  hij	  zelf	  schuldig	  is	  aan	  haar	  verdwijning.	  Zoiets	  komt	  toch	  
uit	  en	  dan	  smullen	  de	  media	  van	  dit	  soort	  drama’s.	  De	  kijkcijfers	  van	  dit	  lange	  programma	  zijn	  
uitzonderlijk	  hoog.	  
	  
Van	  Athena	  naar	  Maria.	  De	  cirkel	  gesloten.	  Op	  29	  augustus	  1953	  vloeien	  er	  plots	  tranen	  uit	  een	  
beeld	  van	  het	  Heilig	  Hart	  van	  Maria,	  symbool	  van	  Maria’s	  innerlijke	  leven	  vol	  vreugde	  én	  droefheid,	  
in	  een	  eenvoudig	  huis	  in	  Palermo.	  De	  daaropvolgende	  drie	  dagen	  gebeurt	  het	  weer:	  het	  gelaat	  van	  
Maria	  wordt	  meermaals	  nat	  van	  de	  tranen.	  Nadat	  een	  commissie	  vaststelt	  dat	  het	  ‘echte’	  tranen	  zijn	  
wordt	  het	  huis	  een	  bedevaartsoord.	  Op	  de	  plek	  verrijst	  een	  74m	  hoge	  kerk	  van	  gewapend	  beton	  die	  
als	  een	  moderne	  pyramide	  de	  skyline	  van	  Syracuse	  bepaalt.	  De	  binnenruimte	  van	  4.7000	  m2	  biedt	  
plaats	  aan	  11.000	  mensen.	  Op	  de	  torenspits,	  bijna	  95m	  boven	  de	  stad,	  staat	  het	  gouden	  beeld	  van	  
Maria	  in	  een	  soort	  bol	  van	  stralen;	  volgens	  een	  plaatselijke	  beschrijving	  is	  dit	  de	  stralenkrans	  van	  de	  
Heilige	  Geest.	  Maria	  is	  met	  recht	  de	  nieuwe	  beschermster	  van	  de	  stad	  te	  noemen.	  De	  mensen	  komen	  
massaal	  naar	  dit	  pelgrimsoord.	  De	  kerk	  van	  de	  tranenvloeiende	  Maria	  staat	  bij	  de	  Piazza	  della	  Vittoria	  
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en	  grenst	  naar	  het	  noorden	  aan	  het	  oude	  heiligdom	  van	  Demeter	  en	  Kore.	  Daar	  werden	  ooit	  tijdens	  
Demeter’s	  Mysterieën	  door	  rouwende	  vrouwen	  gewacht	  op	  de	  terugkeer	  van	  Kore.	  

De	  cirkel	  gesloten.	  Gelukkig	  kennen	  wij	  inmiddels	  de	  regenerende	  krachten	  van	  rouwende	  goddelijke	  
en	  aardse	  vrouwen.	  Het	  is	  wachten	  op	  het	  moment	  dat	  de	  dochter/zoon	  van	  de	  Moeder	  weer	  
bovenkomt.	  Het	  is	  wachten	  op	  de	  geboorte	  van	  een	  nieuwe	  tijd.	  	  

	  

Annine	  van	  der	  Meer,	  8	  oktober	  2013.	  

Naschrift	  1	  

Lichtbrengers	  in	  de	  duisternis.	  In	  het	  voorgaande	  kwamen	  tal	  lichtdraagsters	  naar	  voren:	  de	  
Kore/Persophone	  die	  met	  fakkel	  en	  al	  de	  onderwereld	  ingaat	  en	  daar	  licht	  brengt	  in	  de	  duisternis,	  de	  
Vestaalse	  maagden	  en	  Sancta	  Lucía.	  Katholiek	  Italië	  kent	  ook	  de	  afdaling	  van	  Maria	  in	  de	  
onderwereld;	  dit	  terwijl	  in	  het	  orthodoxe	  Christendom	  altijd	  op	  Stille	  Zaterdag	  herdacht	  wordt	  dat	  
Christus	  afdaalt	  en	  daar	  de	  zielen	  redt...	  (VVTM	  468).	  	  
Maar	  er	  is	  nog	  een	  lichtdragende	  vrouwengestalte	  die	  wellicht	  onbekender	  is...	  
	  
De	  aankondiging	  van	  de	  Sicilië-‐reis.	  Dit	  is	  daarom	  het	  moment	  om	  te	  verhalen	  wat	  voorafgaand	  aan	  
de	  derde	  Meditterane	  Academie	  PanSophia	  reis	  naar	  Sicilië	  op	  16	  november	  2012	  te	  Heiloo	  
gebeurde...	  Het	  is	  de	  dag	  van	  de	  groepsreunie	  van	  de	  tweede	  Mediterrane	  Cyprus-‐reis	  waarop	  
tevens	  de	  derde	  Mediterrane	  reis	  naar	  Sicilië	  wordt	  aangekondigd	  en	  voorbereid.	  Onze	  reisleidster	  
Stella	  is	  hiervoor	  speciaal	  uit	  Zwitserland	  naar	  Nederland	  gereisd.	  In	  de	  ochtend	  bezoeken	  wij	  samen	  
de	  abdij	  van	  Egmond	  en	  het	  naburige	  Lioba	  klooster,	  waar	  we	  een	  donkere	  Madonna	  ontwaren;	  haar	  
verschijning	  verheugt	  met	  name	  onze	  	  gastheer	  en	  gastvrouw	  Jaap	  en	  Dinie	  Craamer,	  sinds	  jaren	  
minnaars	  van	  en	  speurders	  naar	  de	  donkere	  vrouwe,	  ten	  zeerste.	  	  	  
	  
Stella	  en	  de	  lichtgevende	  boom.	  De	  volle	  en	  mooie	  dag	  wordt	  afgesloten	  met	  een	  luisterrijke	  Griekse	  
maaltijd	  ten	  huize	  van	  de	  familie	  	  Craamer.	  
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Tijdens	  de	  maaltijd	  ontvangt	  Stella	  die	  op	  dat	  moment	  werkt	  aan	  de	  Nederlandse	  vertaling	  van	  de	  
Duitstalige	  catalogus	  ‘Gott	  Weiblich’	  getiteld	  ‘Divine	  Surprise.	  Het	  vrouwelijke	  in	  God’	  een	  bijzonder	  
cadeau:	  de	  toepasselijke	  icoon	  van	  het	  altijd	  brandende	  ‘braambos’	  of	  boom;	  deze	  staat	  voor	  El	  
Shaddai	  of	  de	  vrouwelijke	  God	  met	  de	  borsten,	  waar	  wij	  op	  10	  en	  11	  mei	  2013	  direct	  voorafgaand	  
aan	  de	  Sicilië	  reis	  een	  congres	  over	  organiseren.	  	  
In	  het	  midden	  van	  de	  vurige	  en	  lichtgevende	  boom	  is	  er	  de	  ovalen	  mandorla	  met	  Moeder	  Maria	  met	  
kind	  (LOMA	  283	  422)	  .	  	  
En	  zo	  gaat	  het	  symbool	  van	  de	  universele	  moeder,	  de	  boom	  van	  licht	  en	  verlichting,	  mee	  naar	  
Zwitersland.	  Het	  is	  een	  toepasselijk	  en	  welverdiend	  cadeau	  voor	  onze	  wegwijster	  en	  gids,	  een	  
lichtgevende	  sterre.	  Voor	  Stella,	  de	  dochter	  van	  de	  godin	  Kore/Persephone,	  een	  dochter	  die	  anno	  
2013	  licht	  brengt	  in	  zoveel	  versluierde	  en	  verduisterde	  wijsheid.	  	  	  	  
	  

Naschrift	  2	  

Op	  9	  september	  2013	  onderging	  Stella	  Lubsen-‐Admiraal	  een	  zware	  heupoperatie	  met	  complicaties.	  
Zij	  heeft	  ondanks	  deze	  handicap	  in	  2011,	  2012	  en	  2013	  drie	  reizen	  voor	  de	  Academie	  georganiseerd.	  
Na	  afloop	  van	  de	  operatie	  heeft	  zij	  kans	  gezien	  dit	  lange	  reisverslag	  te	  corrigeren	  en	  aan	  te	  vullen.	  Dit	  
terwijl	  haar	  lichaam	  van	  knie	  tot	  borst	  gevangen	  is	  in	  een	  ijzeren	  corset,	  zij	  hevige	  pijnen	  lijdt	  en	  zij	  in	  
feite	  niet	  kan	  zitten	  om	  te	  schrijven	  of	  mailen.	  	  Stella	  bedankt.	  Dank	  gaat	  ook	  uit	  naar	  Jaap	  Craamer	  
uit	  Heiloo,	  die	  de	  foto’s	  verzorgde.	  
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Vandaag	  op	  8	  oktober	  2013	  staat	  al	  om	  6.00u	  de	  radio	  aan	  op	  de	  zender	  Radio	  Maria.	  Ik	  ben	  al	  enige	  
tijd	  aan	  het	  werk	  om	  dit	  verslag	  af	  te	  ronden.	  De	  verslaggeefster	  kondigt	  aan	  dat	  op	  zaterdag	  12	  
oktober	  2013	  mensen	  opgeroepen	  worden	  naar	  het	  bedevaartscentrum	  te	  Banneux	  in	  België	  te	  
gaan.	  Daar	  zal	  er	  een	  rechtstreekse	  uitzending	  vanuit	  Rome	  zijn.	  Paus	  Franscicus	  zal	  in	  een	  
rozenkrans	  gebed	  waarbij	  hij	  de	  wereld	  opdraagt	  aan	  Maria,	  vanuit	  Rome	  rechtstreeks	  verbonden	  
zijn	  met	  12	  bedevaartscentra	  van	  over	  de	  hele	  wereld	  en	  met	  de	  mensen	  daar	  samen	  tot	  Maria	  
bidden.	  Ik	  pak	  snel	  mijn	  pen	  maar	  ben	  iets	  te	  laat	  om	  alle	  12	  namen	  van	  centra	  in	  12	  landen	  precies	  
te	  noteren:	  Australië,	  Japan,	  India,	  Ruanda,	  Tsjechië,	  Polen,	  Frankrijk,	  Spanje,	  België,	  Mexico.	  Er	  is	  
maar	  één	  conclusie	  mogelijk:	  Anno	  2013	  eert	  de	  wereld	  Maria,	  de	  moeder	  van	  alle	  volken.	  	  

	  

	  

	  


