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De Delphische drievoet (1925) 

1 Het orakel van Delphi en de daarmee verbonden heilige voorwerpen 

 
a. Het karakter van het orakel te Delphi: 

Het orakel te Delphi was een aardorakel: 
1. Ge, de aardgodin, bezat het orakel. 
2. Themis, 

i. dochter van Ge, 
ii. aardgodin, 
iii. godin der wet (zie a.3), 
iv. neemt het orakel over. 

3. De vaste orde, de levenswet der natuur, is afkomstig uit het dodenrijk, waar het geheim 
van het zich vernieuwende leven bewaard wordt. 
Vergelijk: 
i. Ge-Themis (Griekenland) 
ii. Ma’at (Egypte) 

4. Poseidon is ook een chthonische orakelgod: 
i. Hij is god der wateren en (dus) van het dodenrijk. 
ii. De bron Kassotis vertegenwoordigt Poseidon. 
iii. Het water van Kassotis heeft een mantische kracht: het is een boodschapper uit het 

dodenrijk, waar het geheim zich bevindt. 
 

b. Het karakter van de inrichting van de orakelplaats te Delphi: 
De orakelplaats is eveneens chthonisch van karakter: 

i. Het adyton van de tempel (de plaats van het orakel) lag dieper dan andere vertrekken. 
ii. Onder het adyton zou zich een kloof bevinden (verband met de aarde en de 

onderwereld). 
iii. Er bevonden zich slangen in het adyton (verband met Pytho, de orakelslang in de 

Apollo-cultus). 
 
c. De heilige voorwerpen van het orakel te Delphi: 

De symbolen van het orakel waren: 
1. De omphalos: 

Er zijn twee exemplaren gevonden: 
i. Oudste steen (vóór de zesde eeuw) met opschrift: 

Γα (?) 
ii. De oudste steen is gevonden in het adyton (1913). 

 
2. De drievoet: 

i. Deze stond in het adyton. 
ii. Hij was sinds de zesde eeuw het symbool van het orakel. 
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2 Omphalos en drievoet 
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2.1 De verbondenheid van omphalos en drievoet 

 
1. Ze hebben dezelfde plaats: 

a. Standbeeld in Leiden: 
De omphalos ligt als deksel op de drievoet. 

b. De omphalos ligt tussen de poten van de drievoet. 
 

2. Ze hebben dezelfde betekenis: 
Ze wisselen elkaar af en zijn identiek: 
a. Apollo troont op de omphalos (soms onder zijn voeten) of op de drievoet. 
b. Themis-Gaia (en Pythia) zitten op de drievoet, maar ook op de omphalos. 

 
3. Ze hebben dezelfde functie als grafplaats: 

De onzekerheid van de Ouden hieromtrent getuigt van hun identiteit: 
a. Het graf van Python is: 

i. Varro en Hesychios: 
in de omphalos; 

ii. Servius en Hyginus (Fabulae): 
in de drievoet. 
 

b. Het graf van Dionysos is: 
i. Tatianus: 

in de omphalos; 
ii. Callimachus: 

‘bij de drievoet’. 
 

c. Het graf van Apollo is 
Porphyrius: 
in de drievoet. 
 

4. Ze hebben hetzelfde verband met de heilige haard te Delphi: 
a. Omphalos en haard: 

i. Euripides: 
‘De orakelgevende haard, μεσομφαλος, vlak bij de drievoet’, d.w.z. de omphalos. 

ii. Muurschildering in Pompeï: 
De omphalos tussen de twee Lares, d.w.z. Vesta, de godin van de haard. 
 

b. Drievoet en haard: 
In de cultus: 
In de drievoet bracht men het heilige haardvuur van Delphi naar Athene. 
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2.2 De betekenis van de omphalos 

 
1. De omphalos als navel: 

a. Zoals het menselijk leven uit de navel groeit, groeit het kosmische leven uit de 
wereldnavel. 

b. De ‘navel der aarde’: 
i. het eerste stuk land dat uit het scheppingswater tevoorschijn kwam: ομφαλος 

θαλασσης; 
ii. de oerheuvel waar dood (chaos) in leven overging. 

 
2. De omphalos als graf: 

De kosmische navel als het goddelijke graf is de plaats van dood èn verrijzenis van het 
kosmische leven: 
a. De functie van de omphalos in de tempel: 

i. de troon van God; 
ii. symbool van het onvergankelijke leven. 

b. De vorm van de omphalos: 
een grafheuvel. 
 

3. Het verband tussen de omphalos en de heilige haard: 
De heilige haard omsluit ook het absolute leven van mens en wereld: 
a. Men vereert hier de voorvaderen. 
b. Het heilige haardvuur is het eeuwige leven in kosmische zin. 

 
4. Het verband tussen de omphalos en het aardorakel: 

a. Door middel van het orakel zocht men inzicht in de kosmische levenswet. 
b. Deze wet is bij de schepping vastgelegd (zie 1.b.). 
c. Themis, de aardgodin, vertegenwoordigt deze wet. 
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3 De betekenis van de drievoet 
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3.1 Inleiding tot de betekenis van de drievoet 

 
a. Betekenis en vorm van de drievoet zijn niet ondubbelzinnig uit de bronnen vast te stellen: 

De Romeinen spraken van de mensa Delphica, een tafeldrievoet, maar de typische vorm is de 
keteldrievoet. 
 

b. De ketel was het belangrijkste deel van het voorwerp: 
1. Afbeelding: 

De enkele ketel wordt weergegeven op een afbeelding van de drievoetroof. 
 

2. Vergilius: 
De mantische drievoet werd de ‘ketel’ genoemd. 
 

3. Vaastekening: 
Bij de drievoet als wedprijs staat geschreven  λεβης, ‘ketel’. 
 

4. Bij wedstrijden wisselen drievoet en ketel elkaar als wedprijs af. 
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3.2 De aardketel 

 
De ketel blijkt geen kookpot te zijn, maar de aardketel, de groeve waarin aan de chthonische 
goden geofferd werd: 
1. De aardketel als groeve: 

a. Chytroi, het ketelfeest: 
i. Tijdstip: 

Laatste dag van de Atheense Anthesteriën. 
 

ii. Handeling: 
Vegetatieoffer aan de chthonische Hermes (en Dionysos) ten bate van de afgestorvenen. 
 

iii. Verklaring volgens de cultuslegende: 
Na de zondvloed brachten de overlevenden een vegetatieoffer in een ketel op het vuur 
ten gunste van Hermes om hem mild te stemmen jegens de afgestorvenen. 
De herhaling van dit offer is in de cultus het ‘ketelfeest’. 
 

b. Commentaar: 
i. χυτρος en χυτρα: 

(1) ‘ketel’ of ‘kookpot’; 
(2) ‘ketelvormige aardholte’, groeve waarin bronwater tevoorschijn komt. 

ii. χυτρος betekent in dit geval ‘groeve’: 
(1) Chytroi was een vegetatieoffer aan de aardgoden. 
(2) Dodenoffers werden in een aardgroeve, εσχαραι, gebracht, niet op altaren. 

iii. De offergroeve of aardketel, χυτρος, stelde de onderaardse verblijfplaats van de doden, 
het dodenrijk, voor. 

 
2. De aardketel als dodenrijk: 

a. De Romeinse mundus: 
i. Groeve waarin vegetatieoffers aan de doden gegeven werden. 
ii. Cato: 

De aardketel heet mundus, omdat ‘zij geheel dezelfde (halfronde) vorm had als de 
mundus die boven ons is’. 

iii. De mundus stond alleen op de offerdagen open. 
 

b. De Griekse Pithoigia: 
i. Tijdstip: 

De eerste dag van de Atheense Anthesteriën. 
ii. Handeling: 

De pithos, het beeld van de onderwereld, wordt geopend om de doden onder de 
levenden te laten verkeren. 

iii. De pithos werd dus alleen op offerdagen geopend. 
 

c. Commentaar: 
i. Als beelden van het dodenrijk zijn identiek: 

(1) lebes ‘ketel’; 
(2) chytros ‘aardketel’ of ‘groeve’; 
(3) pithos ‘in de aarde geplaatste vaas’. 

ii. De vorm van de mundus als dodenrijk is halfrond, liggend onder het halfrond van de 
hemel. 
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3.3 De drievoetketel als dodenrijk 
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3.3.1 De drievoetketel als dodenrijk bij de Romeinen en de Grieken 

 
1. De drievoetketel als dodenrijk bij de Romeinen: 

De Romeinse mundus komt in betekenis overeen met de Griekse drievoetketel: 
a. Varro: 

‘Cava cortina dicta quod est inter terram et caelum ad similitudinem cortinae Apollinis.’ 
 

b. Commentaar: 
i. De drievoet (Varro) heeft dezelfde kosmische betekenis als mundus (Cato, zie 3.2- 

2.a.ii). 
ii. Mundus en mantische drievoet stellen het dodenrijk voor, dat dezelfde vorm heeft als 

de hemel. 
 
2. De drievoetketel als goddelijk graf en dodenrijk bij de Grieken: 

Zie 2.1-3: 
a. Het oneigenlijke graf van Dionysos: 

De mythe van Dionysos-Zagreus: 
Deze werd doorde Titanen overvallen, in stukken gescheurd en in een ketel gekookt en 
opgegeten. 
 

b. Het werkelijke graf van Python en Apollo: 
De drievoet is het symbool van het graf (zie 3.3.2-b.2.ii(2)) en beide goden lagen erin 
begraven. 
 

c. Pausanias: 
Beschrijving van een drievoet die als heroëngraf dient. 
 

d. Het graf als dodenrijk wordt voorgesteld door: 
i. de holte van de ketel; 
ii. de chytros; 
iii. de pithos; 
iv. de mundus. 
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3.3.2 De enkele ketel i.p.v. de drievoetketel in mythologische afbeeldingen 

 
a. Voorstelling: 

Amfora (Brits Museum, begin 6e eeuw), van links naar rechts: 
1. Herakles valt aan met zijn knuppel; 
2. een ketel waaruit vier slangen hun koppen steken; 
3. een ‘geitengodin’ (een vrouwelijke figuur met geitenhoorns) met schild en speer; 
4. nog een ketel als in 2.; 
5. Poseidon die de ‘geitengodin’ tracht te kalmeren. 

 
b. Commentaar: 

1. ad a.3.: 
i. Juno i.p.v. de ‘geitengodin’: 

(1) De vrouwenfiguur (de ‘geitengodin’) is onbekend. 
(2) De vrouwenfiguur komt overeen met Juno in: 

(a) Etruskische bronsvaten: 
een mythologische afbeelding van de strijd tussen Herakles en Juno; 

(b) Cicero: 
de beschrijving van Juno Sospita te Lanuvium. 
 

ii. Apollo i.p.v. de ‘geitengodin’: 
(1) De voorstelling op de amfora heeft dezelfde compositie als die van de Delphische 

drievoetroof (zie 3.1-b.1): 
Apollo strijdt met Herakles om de Delphische drievoet. 

(2) Aix, de geit (of bok), is: 
(a) de dubbelganger van Python; 
(b) de bezitter van het orakel, 

evenals Python en Poseidon. 
(3) De ‘geitengodin’ en Poseidon komen voor op de amfora. 

 
2. ad a.2. en a.4.: 

i. De ketel op de amfora als de mantische drievoet: 
(1) De afbeelding op de amfora is volgens b.1.ii.a. een variant op de voorstelling van de 

Delphische drievoetroof. 
(2) De slangen die uit de ketel steken, komen overeen met de slangen uit de drievoet: 

Numismatiek: 
Afbeeldingen op de munten uit Croton met slangen uit de drievoet. 

(3) De slangen duiden het dodenrijk aan: 
(a) De aegis van Athena draagt dezelfde slangen. 
(b) De rug van Kerberos heeft ook deze slangen. 
(c) De Hydra-slangen hebben dezelfde vorm en behoren tot het dodenrijk. 
(d) Als symbool van het dodenrijk komen de Hydra-slangen het meest voor. 

 
ii. De ketel met de slangen als symbool van het dodenrijk: 

(1) De oprijzende slangen duiden het dodenrijk aan. 
(2) De ketel is de plaats van Python (het dodenrijk), en ook zijn graf. 
(3) Sirenen en griffioenen bovende ketel drukken eveneens het graf- of 

dodenrijkkarakter van de ketel uit. 
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3.4 Het eedoffer en de drievoet 

 
a. Literatuur: 

1. Euripides (Hiketides (‘De smekelingen’)): 
i. Athena laat Adrestos een eed zweren. 
ii. De eed moet in de holte van de Delphische drievoet geschreven worden. 
iii. Daarna is er een offer van drie schapen, wier bloed in de ketel gestort moet worden. 

2. Hesiodus: 
Horkos is een onderaards wezen. 

3. Homerus (Ilias): 
Ge en Helios ontvangen schapen als eedoffer. 
 

b. Commentaar: 
1. ad a.2. en a.3.: 

Men zwoer de eed bij de machten van de onderwereld (Helios was ook een chthonische 
god). 

2. ad a.1.ii. en a.1.iii.: 
De ketel was blijkbaar een altaar voor chthonische wezens, zoals: 
i. de εσχαραι; 
ii. de Atheense χυτρος; 
iii. de Romeinse mundus. 
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3.5 De drievoet als plaats en symbool van waarzegging door het orakel 

 
a. Drievoet en orakel: 

1. De identiteit van drievoet en aardgroeve blijkt uit het volgende: 
i. De drievoet stond boven de groeve in het allerheiligste waar Pythia haar inspiratie 

ontving. 
ii. Het orakel werd volgens de Ouden zowel uit de drievoetketel (cortina) als uit de groeve 

gegeven. 
iii. De orakelketel heette de ‘zingende’ ketel. 
iv. In de orakelketel lagen orakelsteentjes. 

 
2. De identiteit van het ketelorakel en het aardorakel uit de χασμα γης: 

i. Pythia nam plaats op de zetel die de aardgroeve voorstelde. 
ii. Ze deelde het inzicht mee van de aardgodin in de eeuwige levensorde, Themis. 

 
b. Het orakel uit de onderaardse wateren: 

1. Het Poseidon-orakel: 
i. Pythia ontving haar inspiratie en hoogste inzicht uit de bron Kassotis, die in de groeve in 

het allerheiligste tevoorschijn kwam. 
 

ii. Commentaar: 
(1) Het orakel kwam uit het onderaardse water dat identiek is met: 

(a) het scheppingswater; 
(b) het dodenrijk; 
(c) het hoogste inzicht in de dood en de opgang van het leven. 

(2) De god van de onderaardse wateren is: 
(a) Poseidon bij de Grieken; 
(b) De ‘wijze’ Ea in de Abzu bij de Mesopotamiërs. 

 
2. De voorstelling van de alwetende Sirenen: 

i. Kenmerken van de Sirenen: 
(1) Zij zijn de geesten van de gestorven mensen. 
(2) Zij hebben de gedaante van zwemvogels. 
(3) Ze horen (dus) op of in het water thuis. 
(4) Ze zingen: ‘Wij weten alles’ (tegen Odysseus). 

 
ii. Commentaar: 

(1) ad a.4.: 
Ze zijn dus alwetend. 

(2) ad a.1.: 
Ze zijn als dodengeesten ingewijd in het geheim van het zich vernieuwende leven 
en zijn daarom alwetend. 

 
c. Conclusie: de drievoet als plaats van het orakel: 

1. De Delphische en de Atheense groeve zijn identiek: 
i. In de Kassotis-bron in Delphi bevindt zich het water van het dodenrijk: 

(1) Het Kassotis-water is van Poseidon (de god van de onderaardse wateren des doods). 
(2) Het Kassotis-water wordt Styx-water genoemd. 

ii. Dit komt overeen met de aardgroeve en de wateren uit de cultuslegende van de 
Chytroi in Athene (zie 3.2-1.a.iii): 
(1) De zondvloedwateren waarin de mensen zijn gestorven, zijn identiek aan de 

scheppingswateren, waar het leven uit de dood verrijst. 
(2) De χυτρος is de aardgroeve of aardketel waarin bronwater opborrelt. 

 
2. De Delphische drievoet is in godsdienstige zin identiek aan de bron en de aardketel of 

aardgroeve. 
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3.6 De drievoet als plaats van verrijzenis 
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3.6.1 Het reddingsaspect van het Delphische orakel 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Het orakel werd geraadpleegd n.a.v.: 
i. collectieve rampen, zoals hongersnood en ziekten; 
ii. individuele rampen, zoals de moordenaar die door zijn daad in de macht der demonen is 

gevallen. 
2. Het orakel bracht redding uit de machten van de dood (de rampen), zie b. 

 
b. De redders uit de machten van de dood: 

1. Genezing van ziekte als verrijzenis uit de dood: 
i. Ziekte werd gezien als een toestand van de dood. 
ii. Genezing is dan redding en verrijzenis uit de dood. 
iii. De redders of genezers zijn heroën of dodengoden. 

 
2. Genezers als redders: 

i. De Babylonische god der genezing ‘maakt de doden levend’ (muballit mitûti). 
ii. Asklepios: 

(1) De mythe van Asklepios: 
Door zijn kunst had hij doden tot leven gewekt. 

(2) Hij was een dodengod of heros. 
 

3. Hoofdkenmerk van de dodengod: 
De dodengod kent het geheim van de dood, namelijk genezing en verrijzenis. 
 

4. Hoofdkenmerk van het orakel: 
i. Het is chthonisch en betreft redding uit de dood (genezing van ziekte). 
ii. Het kende het geheim der verrijzenis en kon daarover inlichtingen geven. 
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3.6.2 De overwinnaars van de krachten van de dood 

 
a. De heroën en het geheim der verrijzenis: 

1. De heroën die voor zichzelf de dood overwonnen hadden, konden door hun bekwaamheid 
anderen helpen door redding uit de dood. Zij kenden het geheim der verrijzenis. 
 

2. De orakelgod Apollo: 
Het orakel en Apollo’s verrijzenis hangen samen: 
i. Plutarchus: 

Pythia gaf eenmaal per jaar orakel: 
op de 7e dag van de maand Bysios (februari) 
(1) = het Atheense Anthesterion; 
(2) = de geboortedag van Apollo; 
(3) = de dag van Apollo’s terugkeer uit het land der Hyperboreeërs (het dodenrijk); 
(4) = de dag van zijn epifanie of verrijzenis. 

 
ii. Pausanias: 

De Hyperboreeërs hebben de Delphische tempel gesticht. 
 

iii. Apollo deelt het geheim van de redding uit de dood (de overwinning hierop) aan de 
lijdende mens mee. 
 

iv. Afbeelding: 
Vaasschildering: 
Apollo zit op een gevleugelde drievoet die over de zee (het dodenrijk) vliegt. 
 

3. Commentaar: 
i. ad b.4.: 

(1) De gevleugelde drievoet is de redder uit de dood, omdat hij als symbool van het 
dodenrijk ook plaats van verrijzenis was. 

(2) Dionysos kwam ook over de zee (in een schip) naar het land der levenden. 
ii. Ook de omphalos is de plaats van verrijzenis (zie 2.2.-2): 

(1) De omphalos is een attribuut van Asklepios. 
(2) De drievoet staat naast Hygieia. 

 
b. De mythe van Glaukos en Polyeides: 

1. Inhoud en voorstelling op een schaal (5e eeuw): 
i. Glaukos, de zoon van Minos, is in een honingvat gevallen en gestorven. 
ii. Polyeides, een ziener, vindt hem. 
iii. Minos geeft hem het bevel zijn zoon levend te maken en sluit hen op in een graf, 

waarboven een drievoet staat. 
iv. Polyeides ziet een slang, die hij doodt. 
v. Een tweede slang haalt een kruid om de eerste tot leven te wekken. 
vi. Polyeides pakt het kruid en maakt hiermee Glaukos levend. 

 
2. Commentaar: 

i. De drievoet is een teken van verrijzenis: 
(1) Polyeides’ zienergave speelt geen rol bij het levend maken. 
(2) De slang, een dier van het dodenrijk, verricht het wonder der verrijzenis. 

ii. De drievoet is mogelijk ook de ‘mantische drievoet’: mantiek betekent dan inzicht in 
het geheim van dood en leven. 

iii. De drievoet als symbool van verrijzenis komt overeen met de bedoeling van het 
Delphische orakel. 
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3.6.3 De betekenis van de drievoetroof 

 
a. De mythe van Herakles en de drievoetroof: 

1. Herakles heeft Iphitos vermoord en zoekt verzoening van zijn schuld bij het Delphische 
orakel. 

2. Deze wordt hem geweigerd, waarop Herakles een drievoet meeneemt. 
3. Apollo dwingt hem deze terug te geven. 

 
b. De mythe van Koroibos en Poine (Pausanias): 

1. Koroibos heeft Poine gedood en zoekt verzoening in Delphi. 
2. Pythia beveelt hem: 

i. een drievoet mee te nemen; 
ii. op de plaats waar deze neerkomt, een tempel voor Apollo te bouwen; 
iii. in die tempel te gaan wonen. 

 
c. Commentaar: 

1. ad a.2. en b.2.i.: 
Het bezit van de drievoet is blijkbaar het middel tot verzoening. 

2. De drievoet zelf is de plaats van verrijzenis, waardoor terugkeer naar het leven mogelijk 
wordt. 

3. De verzoening is dus de terugkeer, de verrijzenis. 
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3.6.4 De drievoet uit het dodenrijk 

 
De drievoet als teken van verrijzenis hoort in het dodenrijk thuis: 
a. Voorstelling van de drievoetroof door Herakles: 

Oud-Ionische scarabee: 
1. Herakles rooft de drievoet uit het dodenrijk (niet uit Delphi) (zie ook 3.8-2). 
2. Naast hem loopt Kerberos. 

 
b. De mythe van de agon der zeven wijzen: 

1. Vissers halen een drievoet op uit zee, met het opschrift: ‘voor de wijste’. 
2. Ze geven de drievoet aan de zeven wijzen. 
3. De zeven wijzen besluiten dat Apollo bedoeld is en plaatsen hem in zijn tempel. 

 
c. De mythe van Dionysos Phallen (Pausanias 10.19.3): 

1. Het beeld van Dionysos Phallen wordt door vissers opgehaald. 
2. Het orakel te Delphi gelast daarop de fallusgod Dionysos te vereren. 

 
d. Commentaar: 

1. ad a.: 
i. De drievoet hoort dus in het dodenrijk thuis. 
ii. Wie de drievoet in bezit krijgt, overwint de dood en zal verrijzen. 
iii. Door de 12-voudige strijd overwint Herakles ook de vorst van het dodenrijk. 
iv. De drievoetroof is niet historisch, maar godsdienstig van aard: 

(1) De drievoetroof uit Delphi door Herakles heeft een parallel in de mythe van 
Koroibos en Poine. 

(2) De drievoetroof uit het dodenrijk door Herakles toont aan dat het niet om de roof 
uit het historische Delphi ging. 
 

2. ad c.: 
De fallus van Dionysos, zoals de fallus van Osiris, 
i. hoort als levenwekkend middel in de zee (het dodenrijk) thuis en 
ii. is met de dood van deze goden verbonden. 

 
3. ad b.: 

i. De drievoet komt als redder uit de dood uit het water tevoorschijn, het dodenrijk 
waar hij thuishoort. 

ii. ‘aan de wijste’ betekent: 
(1) toebehorend aan de wijste god, nl. de god van het dodenrijk; 
(2) dat de volmaakte wijsheid verborgen ligt in de onderaardse wateren; 
(3) dat dit inzicht in het geheim van dood en verrijzenis wordt geopenbaard in het 

orakel vanuit deze wateren (zie 3.5-b.1) 
 

4. De drievoet is dus ook een symbool van wijsheid, omdat hij een symbool van verrijzenis 
was. 
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3.7 De drievoet als wedprijs 

 
De drievoet of de enkele ketel is als wedprijs (zie 3.1-b.4) gelijk aan de orakeldrievoet als teken 
van overwinning en verrijzenis: 
a. De prijsdrievoet geeft geen materieel genot (geldwaarde, nut): 

1. Hij had de vorm van een orakeldrievoet, dus ongeschikt om in te koken. 
2. De overwinnaar moest de drievoet in de tempel van de betrokken god plaatsen. 

 
b. De prijsdrievoet is verbonden met bepaalde goden: 

Vergelijk de volgende spelen en prijzen: 
1. Panathenaeën: olie van de heilige olijfboom van Athena. 
2. Eleusiniën: graan. 
3. Choes: wijn. 
4. Lijkspelen (funeraire spelen): drievoet als teken van overwinning. 

Betekenis: 
i. De lijkspelen stelden de overwinning van de afgestorvene op de dood voor. 
ii. De drievoet is de wedprijs, omdat hij het teken van de overwinning en verrijzenis is, die 

bevochten moest worden. 
iii. De strijd ging om het bezit van de drievoet ten bate van: 

(1) de afgestorvene om deze tot heros, overwinnaar, te maken; 
(2) de god (bij de godenverering). 

 
c. De drievoet in de mythe van Herakles en de drievoetroof en de mythe van Glaukos en 

Polyeides is te beschouwen als een prijsdrievoet, het teken van overwinning en verrijzenis. 
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3.8 De tafeldrievoet 

 
De drievoet kon als tafel voorgesteld worden: 
1. De Romeinen spraken over de ‘mensa Delphica’. 

 
2. Voorstelling op een scarabee (zie 3.6.4-a): 

Herakles rooft een tafeldrievoet. 
 

3. De tafeldrievoet is identiek aan het tafelaltaar: 
Het tafelaltaar was chthonisch en funerair van aard: 
a. Erop lagen vegetatieoffers, omdat de vegetatie uit het dodenrijk afkomstig is. 
b. De tafel was het beeld van de aarde als kosmische tafel: 

i. Anaximenes: 
τραπεζοειδη την γην 

ii. Herodotus: 
De ‘tafel van Helios’ bij de Ethiopiërs is een stuk land  dat iedere dag heerlijke 
etenswaren voortbracht. 

iii. Het tafelaltaar met de vier hoorns is identiek aan de offermand (κανουν) met hoorns. 
c. De tafel had dezelfde chthonische betekenis als de ketel of aardgroeve, waarin men 

eveneens vegetatieoffers bracht. 
d. Op de tafel had parentatio non sacrificium plaats. 
e. Asklepios 

i. ontving de tafel als wijgeschenk; 
ii. was god en heros. 

f. Cicero: 
De mensa staat op het graf. 
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4 Concordantietabel 

 
Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de 
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V) 
 
1. Index van namen 
2. Index van categorieën en termen 
   
1. Index van namen 
 

Adrestos Adrastus (2) = Adrestus (2) = gr. Adrastos (2) = Adrestos (2) 
(Αδραστος (2) = Αδρηστος (2)) (Gr.) (koning van Argos en zoon van 
Talaus (Ταλαος)) 

Aix Aix (Αιξ) (Gr.) (geit) 

Anaximenes Anaximenes van Milete = lat. Anaximenes Miletius = gr. 
Anaximenes ho Milesios (Αναξιμενης ό Μιλησιος) (Gr.) (filosoof) 

Apollinis Apollo (1) (Απολλων) (Gr.– L/R) (god), Apollinisch 

Apollo Apollo (1) (Απολλων) (Gr.– L/R) (god), Apollinisch 

Asklepios Asclepius = gr. Asklepios (Ασκληπιος) = Epius = gr. Epios (Ηπιος) = 
lat. Aesculapius (Gr.) (god) 

Athena Athena (1) (Αθηνα (1) e.var.) (Gr.) (godin) 

Atheense Athene = lat. Athenae = gr. Athenai (Αθηναι) = ngr. Athina (Αθηνα 
(2)) (Gr.) (topogr., Attica), Atheens, Athener 

Athene Athene = lat. Athenae = gr. Athenai (Αθηναι) = ngr. Athina (Αθηνα 
(2)) (Gr.) (topogr., Attica), Atheens, Athener 

Babylonische Babylon (Βαβυλων) = akk. Bābili(m) = sum. Ká.dingir-rak = Tintirki 
= Šuanna = hebr. Bāḇel = operz. Bābiru = kass. Karanduniaš (akk.) 

(Irak) (archeol. site,  bij Ḥillah,  tOv Karbala = Kerbala, gvm. 

Bābil), Babylonisch, Babyloniër                 [Babel, Babiru, Babilim, 
Karanduniash] 

Callimachus Callimachus = gr. Kallimachos (Καλλιμαχος) (Gr.) (auteur) 

Kassotis Cassotis = gr. Kassotis (Κασσωτις) (Gr.) (bron(nimf)) 

Cato Cato de Oude = Cato de Censor = Marcus Porcius Cato Censorius  
maior (L/R) (auteur) 

Kerberos Cerberus = gr. Kerberos (Κερβερος) (Gr.) (hellehond) 

Cicero Cicero, Marcus Tulius (L/R) (auteur) 

Croton Croton = gr. Kroton (Κροτων) = it. Crotone (Gr.-It.) (topogr., tNOv 
Isola di Capo Rizzuto, Calabrië) 

Delphi Delphi = gr. Delphoi (Δελφοι) = Pytho (Πυθω) (Gr.) 
(topogr./archeol. site (tNOv Delphi (dorp)), Centraal-
Griekenland), Delphisch, Delphiër, Pythisch, Pythiër 

Dionysos Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch 

Dionysos Phallen Dionysus (1): ‘Phallen’, ~ (Φαλλην) (Gr.) (god)   [Dionysus Phallen, 
Dionysos Phallen, Διονυσος Φαλλην] 

Egypte Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk. 

Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.) 

(land), Egyptisch, Egyptenaar 

Ea Enki (sum.) = Nudimmud = akk. Ea = Niššiku (Mes.) (god) 
                                                                       [Nishshiku, Nissiku] 

Ethiopiërs Ethiopië = ye-Ītyōṗṗyā (Afr.) (land), Ethiopisch, Ethiopiër 

Etruskische Etrurië (Eur.) (vrm. rijk), Etrurisch (Etruskisch), Etruriër (Etrusk) 

Euripides Euripides (Ευριπιδης) (Gr.) (auteur) 

Gaia Gaea = gr. Gaia = Gaie = Ge = Ga ((ep.) Γαια = (poët.) Γαιη = att. 
Γη = dor. Γα) (Gr.) (godin)  

Ge, Gaea = gr. Gaia = Gaie = Ge = Ga ((ep.) Γαια = (poët.) Γαιη = att. 
Γη = dor. Γα) (Gr.) (godin)  



De Delphische drievoet (1925) 

Ge- Gaea = gr. Gaia = Gaie = Ge = Ga ((ep.) Γαια = (poët.) Γαιη = att. 
Γη = dor. Γα) (Gr.) (godin)  

Ge en Gaea = gr. Gaia = Gaie = Ge = Ga ((ep.) Γαια = (poët.) Γαιη = att. 
Γη = dor. Γα) (Gr.) (godin)  

Γα Gaea = gr. Gaia = Gaie = Ge = Ga ((ep.) Γαια = (poët.) Γαιη = att. 
Γη = dor. Γα) (Gr.) (godin)  

Glaukos Glaucus = gr. Glaukos (Γλαυκος) (Gr.) (myth. fig., zoon van Minos) 

Grieken Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Griekenland Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Helios Helius = gr. Helios (Ήλιος) = hom. Èelios (Ηελιος) (Gr.) (god) 

Herakles Hercules: Herakles (1) (Ήρακλης (1)) (Gr.) (half)god) 

Hermes Hermes (1) (Έρμης) = ep. Hermeias (Έρμειας) = dor. Hermas 
(Έρμας) = (Hes.) Hermaon (Έρμαων) = myc. (dat.) e-ma-a2 = e-
ma-ha = *hermāhās (Beekes) (Gr.) (god) 

Herodotus Herodotus = gr. Herodotos (Ήροδοτος) (Gr.) (auteur) 

Hesiodus Hesiodus = gr. Hesiodos (Ήσιοδος) (Gr.) (auteur) 

Hesychios Hesychius van Alexandrië = lat. Hesychius Alexandrinus = gr. 
Hesychios ho Alexandreus (Ήσυχιος ό Αλεξανδρευς) (Gr.) (auteur) 

Homerus Homerus = gr. Homeros (Όμηρος) (Gr.) (auteur), Homerisch 

Horkos Horcus = gr. Horkos (Όρκος) (Gr.) (aardgeest) 

Hydra-slangen Hydra van Lerna = lat. Hydra Lernaea = gr. Lernaia Hydra (Λερναια 
Ύδρα) (Gr.) (slang) 

Hygieia Hygea = Hygia = gr. Hygieia (Ύγιεια) = (Plut.) Hygeia (Ύγεια)  (Gr.) 
(godin/personificatie van de gezondheid) 

Hyginus Hyginus Mythographus (L/R) (auteur) 

Hyperboreeërs Hyperborea (Ύπερβορεα) (Gr.) (veronderstelde noordelijke 
landstreek), Hyperboreïsch, Hyperboreeër (Ύπερβορεος) 

Iphitos Iphitus = gr. Iphitos (Ιφιτος) (Gr.) (myth. fig.; zoon van Eurytus) 

Juno Juno (1) = lat. Iuno (L/R) (godin) 

Juno Sospita Juno (1): ‘Caprotina’, ~ =  ‘Sospita’, ~ = Tutela (1) = Philotis (1) 
(Φιλωτις (1)) (de Juno der vrouwen) (L/R) (godin)    [Juno Sospita, 
Juno Caprotina] 

Lanuvium Lanuvium = Lanivium = (later) Cività Lavinia = mod. Lanuvio (It.) 
(topogr., tZOv Rome, Lazio) 

Ma’at Ma’at = eg. mꜣˁ.t = Māt = Mayet (Eg.) (godin)              [Maat, Maät] 

muballit mitûti Marduk: ‘Muballit mitûti’ (Mes.) (god) 

Mesopotamiërs Mesopotamië = aram. Bêṯ Nahrayn = Bêṯ Nahrawwāṯā = Meṣʿaṯ 
Nahrawwāṯā = gr. (Polybius) Mesopotamia (Μεσοποταμια) = hebr. 

ʼĂrâm Nahărayim (= N-Mesopotamië) = arab. (Bilād mā) Bayn Al-
Nahrayn = Bilād ar-Rāfidayn (Azië) (hist. streek, gelegen tussen de 
r. Eufraat en Tigris, NO-Syrië en Irak), Mesopotamisch = aram. 
Nahrāyā, Mesopotamiër                       [Beth Nahrin, Beth Nahrain, 
Bet Nahrayn, Bilād mā bayn Al-Nahrayn, Bilad ar-Rafidayn] 

Minos Minos (Μινως) (Gr.-Kreta) (myth. koning) 

Odysseus Odysseus (Οδυσσευς = Οδυσευς) = lat. Ulixes (Gr.) (koning, zoon 
van Laërtes)                                                                 [Odusseus] 

Pausanias Pausanias (Παυσανιας) (Gr.) (geograaf en auteur, 2e eeuw AD) 

Plutarchus Plutarchus = gr. Ploutarchos (Πλουταρχος) = lat. Lucius Mestrius 
Plutarchus (Gr.) (auteur) 

Polyeides Polyidus van Lycië = gr. Polyeidos (Πολυειδος) (Gr.) (myth. ziener)  
                                                                                   [Polyeidus] 

Pompeï Pompeii = Colonia (10) Veneria Cornelia Pompeianorum = nl. 
Pompeï = it. Pompei (It.) (topogr./archeol. site, tZOv Napels en 
de Vesuvius, Campania)  [Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum] 
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Porphyrius Porphyrius (Πορφυριος) = oorspr. Malik = gr. (gehell.) Malkos = 
Malchos (Μαλκος = Μαλχος) = Basileus (Βασιλευς) (Gr.) (auteur) 

Poseidon Poseidon (Ποσειδων) (klass. en alg.) = myc. Poseda[one] = hom. 
Poseidaon (Ποσειδαων) = ion. Poseideon (Ποσειδεων) = arc. 
Posoidan (Ποσοιδαν) = aeol. Poteidaon (Ποτειδαων) = Potoidan 
(Ποτοιδαν) = dor. Poteidan (Ποτειδαν) = Poteidaon (Ποτειδαων) = 
Poteidas (Ποτειδας) = Potidas (Ποτιδας) = Poteidawon 
(ΠοτειδαϜων) = lac. dor. Pohoidan (Ποhοιδαν) = lat. Neptunus (1) 
(latere ident.; zie aldaar) (Gr.-Myc.) (god) 

Python Python (Πυθων) (Gr.) (slang)                                            [Puthon] 

Romeinen Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein  

Romeinse Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein  

Servius Servius (1) ‘Grammaticus’ = Marius (2)/Maurus Servius Honoratus = 
Sergius (L/R) (auteur)                                 [Servius Grammaticus, 
Marius Servius Honoratus] 

Tatianus Tatianus van Adiabene = Tatianus de Syriër = gr. Tatianos ho Syros 
(Τατιανος ό Συρος) = Tatianus de Assyriër = gr. Tatianos Assyrios 
(Τατιανος Ασσυριος) (Gr.-Syr.-L/R) (auteur) 

Themis Themis (Θεμις) (Gr.) (titanide) 

Varro Varro, Marcus (7) Terentius = Varro Reatinus (L/R) (auteur) 
                                                               [Marcus Terentius Varro] 

Vergilius Vergilius Maro, Publius (5) (L/R) (auteur)                        [Virgilius, 
Publius Vergilius Maro] 

Vesta Vesta (L/R) (godin)  

Zagreus Zagreus (Ζαγρευς) = (de ‘eerste’) Dionysus (1) (latere ident.) (Gr.) 
(oorspr. god van de onderwereld) 
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2. Index van categorieën en termen 
 

aardgroeve Aardformatie: aardgroeve: offerput (aardketel) 

aardketel Aardformatie: aardgroeve: offerput (aardketel) 

chytros Aardformatie: aardgroeve: offerput (aardketel) 

groeve Aardformatie: aardgroeve: offerput (aardketel) 

offergroeve Aardformatie: aardgroeve: offerput (aardketel) 

mundus Aardformatie: aardgroeve: offerput: term: mundus (L/R) 

εσχαραι Aardformatie: aardgroeve: offerput: term: εσχαρα (Gr.) 

χασμα γης Aardformatie: aardgroeve: offerput: term: χασμα γης (Gr.) 

χυτρος en χυτρα Aardformatie: aardgroeve: offerput: term: χυτρος (χυτρα) (Gr.) 

kloof Aardformatie: kloof 

oerheuvel Aardhoogte: scheppingsheuvel (mythische oerheuvel) 

eerste stuk land Aardhoogte: scheppingsheuvel (mythische oerheuvel) 

θαλασσης; Aardhoogte: scheppingsheuvel: term: ομφαλος θαλασσης (Gr.) 

moordenaar Beroep en functie: doder (moordenaar) 

ziener Beroep en functie: rel. persoon: ziener (waarzegger)  

wijzen Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger) 

overwinnaars van de krachten van de Beroep en functie: strijder: overwinnaar van de krachten van de 
dood 

Vissers Beroep en functie: visser 

bezit van de drievoet Bezit en roof: bezit van de drievoet 

drievoet in bezit Bezit en roof: bezit van de drievoet 

bezitter van het orakel Bezit en roof: bezitter van het orakel 

drievoet mee te nemen Bezit en roof: diefstal van de drievoet 

drievoetroof Bezit en roof: diefstal van de drievoet 

Herakles een drievoet meeneemt Bezit en roof: diefstal van de drievoet 

prijzen Bezit en roof: gave: betaling: wedprijs 

wedprijs Bezit en roof: gave: betaling: wedprijs 

geen materieel genot Bezit en roof: nuttigheidswaarde 

bloed Bloed: schapenbloed 

olijfboom Boom: olijfboom 

schip Boot 

bouwen Bouwwerk: bouw 

cultus Cultus (verering, aanbidding) 

vereren Cultus (verering, aanbidding) 

Apollo-cultus Cultus: Apollo (1)-cultus (Gr.- L/R) 

funerair Cultus: dodencultus 

godenverering Cultus: godencultus 

geit Dier: geit 

bok Dier: geit: bok (= geitenbok) 

schapen Dier: schaap 

dodenrijk Dodenrijk 

onderwereld Dodenrijk: loc.: onderwereld 

mundus Dodenrijk: loc.: onderwereld: term: mundus (L/R) 

afgestorvene Dood en leven: afgestorvene 

doden Dood en leven: afgestorvene 

gestorven mensen Dood en leven: afgestorvene 

dood Dood en leven: dood 

leven Dood en leven: leven 

menselijk leven Dood en leven: leven van de mens 

kosmische leven Dood en leven: leven, kosmisch 

absolute leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

eeuwige leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

onvergankelijke leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

levenden Dood en leven: levend wezen 

die hij doodt Dood en leven: vernietiging 
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heeft Poine gedood Dood en leven: vernietiging 

in stukken gescheurd Dood en leven: vernietiging 

vermoord Dood en leven: vernietiging: moord (doodslag) 

gevallen en gestorven Dood en leven: vernietiging: verdrinking in de mede 

funeraire spelen Drama: cultische spelen: lijkspelen (funeraire spelen) 

Lijkspelen Drama: cultische spelen: lijkspelen (funeraire spelen) 

spelen Drama: spel (spelen) 

eed Eed 

eed moet in de holte van de Delphische Eed: eed, geschreven in de Delphische drievoet 

eed bij de machten van de onderwereld Eed: onderwereldeed 

identiek Eén: identiteit 

identiteit Eén: identiteit 

wijn Eten en drinken: wijn 

schuld Ethiek: schuld 

dochter Familierelaties: dochter 

zoon Familierelaties: zoon 

Anthesteriën Feest: 1. naam: Anthesteria (Ανθεστηρια) (Gr.) 

Choes Feest: 1. naam: Anthesteria: Choës (Χοες) (dag van de wijnmaten) 
(Gr.) 

ketelfeest Feest: 1. naam: Anthesteria: Chytroi (Χυτροι) (dag van de potten) 
(Gr.) 

Chytroi Feest: 1. naam: Anthesteria: Chytroi (Χυτροι) (dag van de potten) 
(Gr.) 

Pithoigia Feest: 1. naam: Anthesteria: Pithoigia (Πιθοιγια) (dag van de 
vatopening) (Gr.) 

Panathenaeën Feest: 1. naam: Panathenaeën (Παναθηναια) (Gr.) 

de aarde als kosmische tafel Filosofie: idee van de aarde als kosmische tafel 

tafel van Helios Filosofie: idee van de aarde als kosmische tafel: ‘tafel van Helios’ 
(Ethiopië) 

τραπεζοειδη την γην Filosofie: idee van de aarde als kosmische tafel: term: 
τραπεζοειδη την γην (Gr.) 

alwetend Filosofie: kennis: alwetendheid 

geheim Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven 

wijste Filosofie: kennis: wijsheid 

wijze Filosofie: kennis: wijsheid 

betekenis Filosofisch aspect: betekenis 

godsdienstig van aard Filosofisch aspect: betekenis 

in godsdienstige zin Filosofisch aspect: betekenis 

verbondenheid Filosofisch aspect: verbondenheid 

Lares Geest: beschermgeest van het huis: lar (L/R) 

demonen Geest: demon 

griffioenen Geest: griffioen (Gr.) 

Sirenen Geest: nimf: waternimf: σειρην (‘sirene’) (Gr.) 

dodengeesten Geest: ziel: dodengeest 

geesten van de gestorven mensen Geest: ziel: dodengeest 

drievoetroof is niet historisch Geschiedenis: aspect: historiciteit van de drievoetroof 

Oud-Ionische Geschiedenis: Oud-Ionische periode (Gr.) 

vrouwelijke Geslacht en rijpheid: vrouw 

vrouwenfiguur Geslacht en rijpheid: vrouw 

vier Getal: vier 

zeven Getal: zeven 

god God 

muballit mitûti God: ‘Opwekker uit de dood’ (Muballit mitûti) (Mes.) 

Phallen God: ‘Phallen’ (Gr.) 

aardgoden God: aardgod 

waarin aan de chthonische God: aardgod 

machten van de onderwereld God: aardgod 

god van het dodenrijk God: aardgod 
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dodengod God: aardgod 

aardgodin God: aardgodin 

fallusgod God: attribuut: fallische ~ 

geitengodin God: dierlijk asp.: geitengodin (godin met geitenhoorns) 

godin van de haard God: haard, godin van de ~ 

god der genezing God: heiland (redder, genezer, verlosser, dodengod) 

genezers God: heiland (redder, genezer, verlosser, dodengod) 

redders uit de machten van de dood God: heiland (redder, genezer, verlosser, dodengod) 

god der wateren God: onderaardse wateren, ~ der  

god van de onderaardse wateren God: onderaardse wateren, ~ der 

orakelgod God: orakelgod 

godin der wet God: wet, godin der 

Titanen Godenstelsel: godengroep: 12. dodecade: ‘Titanen’ (masc. 
Τιτανες, fem. Τιτανιδες) (Gr.) 

graf Graf 

heroëngraf Graf: 2. pers./obj.: heroëngraf 

grafheuvel Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus) 

τραπεζοειδη την γην Griekse termen: ‘τραπεζοειδη την γην’ 

Bysios Griekse termen: Βυσιος 

Γα Griekse termen: Γαια = Γη = Γα 

Gaia Griekse termen: Γαια = Γη = Γα 

εσχαραι Griekse termen: εσχαρα 

κανουν Griekse termen: κανουν 

λεβης, ‘ketel’ Griekse termen: λεβης 

μεσομφαλος Griekse termen: μεσομφαλος 

θαλασσης; Griekse termen: ομφαλος θαλασσης 

pithos Griekse termen: πιθος 

Sirenen Griekse termen: Σειρηνες 

Styx Griekse termen: Στυξ 

χασμα γης Griekse termen: χασμα γης 

χυτρος en χυτρα Griekse termen: χυτρος = χυτρα 

heroën Halfgod 

heros Halfgod 

overlevenden Halfgod: heros, zondvloed- of overlevende van de zondvloed 

allerheiligste Heiligdom: deel: allerheiligste 

adyton Heiligdom: deel: allerheiligste: term: αβατον = αδυτον (Gr.) 

in die tempel Heiligdom: tempel van Apollo (1) (Gr.) 

in zijn tempel Heiligdom: tempel van Apollo (1) (Gr.) 

tempel voor Apollo Heiligdom: tempel van Apollo (1) (Gr.) 

Delphische tempel Heiligdom: tempel van Apollo (1) te Delphi (Gr.) 

tempel Heiligdom: type: tempel 

koppen Hoofd: slangenkop 

hoorns Hoorn 

geitenhoorns Hoorn: geitenhoorn 

bekwaamheid Karakter en gedrag: bekwaamheid in het overwinnen van de dood 

chthonisch Kosmografie en geografie: aarde 

onderaardse Kosmografie en geografie: aarde 

 aarde [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde 

Γα Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.) 

Gaia Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.) 

Ge, Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.) 

Ge- Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.) 

Ge en Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.) 

Gaia Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge = 
ga) (Gr.) 

Ge, Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge = 
ga) (Gr.) 
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Ge- Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge = 
ga) (Gr.) 

Ge en Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge = 
ga) (Gr.) 

Γα Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge = 
ga) (Gr.) 

navel der aarde Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: navel der aarde (wereldnavel) 

θαλασσης; Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: navel der aarde: term: ομφαλος θαλασσης (Gr.) 

kosmische navel Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: navel der aarde (wereldnavel) 

wereldnavel Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: navel der aarde (wereldnavel) 

μεσομφαλος Kosmografie en geografie: centrum: term: μεσομφαλος (adj.) 
(Gr.) 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

mundus Kosmografie en geografie: hemelkoepel: term: mundus (L/R) 

plaats van verrijzenis Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en 
schepping 

orakelplaats Kosmografie en geografie: plaats, orakel- 

wonen Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

mundus Kosmografie en geografie: universum: term: mundus (L/R) 

afbeelding Kunst en schrift: afbeelding 

voorstelling Kunst en schrift: afbeelding 

Afbeeldingen op de munten Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding 

Muurschildering Kunst en schrift: afbeelding: muurschildering 

Vaastekening Kunst en schrift: afbeelding: vaastekening 

beeld van Dionysos Phallen Kunst en schrift: beeld, goden- 

Standbeeld Kunst en schrift: beeld, sculptuur 

munten Kunst en schrift: kunst: numismatiek 

Numismatiek Kunst en schrift: kunst: numismatiek 

scarabee Kunst en schrift: voorwerp: scarabee 

parentatio non sacrificium Latijnse termen: ‘parentatio non sacrificium’ 

cortina Latijnse termen: cortina 

Lares Latijnse termen: lar 

mensa Latijnse termen: mensa Delphica 

mensa Delphica Latijnse termen: mensa Delphica 

mundus Latijnse termen: mundus 

navel Lichaam: navel 

 rug [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: rug 

gevleugelde Lichaam: vleugel 

voeten Lichaam: voet 

Hyginus (Fabulae) Literatuur: Fabulae (door Hyginus Mythographus) (L/R) 

Ilias Literatuur: Ilias (Gr.) (Homerus) 

Hiketides Literatuur: smekelingen, De (Hyketides) (door Euripides) (Gr.) 

orakelsteentjes Lot: lotsvoorwerp: orakelsteen 

macht der demonen Macht en kracht: demonen, macht der 

machten van de dood Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld), macht van de 

kracht Macht en kracht: kracht (sterk) 

mantiek Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij) 

mantische Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij) 

orakel Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij) 

waarzegging Magie en mantiek: mantiek (voorspelling, waarzeggerij) 

aardorakel Magie en mantiek: mantiek, type: aardorakel 

ketelorakel Magie en mantiek: mantiek, type: ketelorakel 

orakel te Delphi Magie en mantiek: mantiek: spec.: Delphi, orakel van (Pythische 
Orakel)(Gr.) 
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Delphische orakel Magie en mantiek: mantiek: spec.: Delphi, orakel van (Pythische 
Orakel)(Gr.) 

schuld bij het Delphische Magie en mantiek: mantiek: spec.: Delphi, orakel van (Pythische 
Orakel)(Gr.) 

Poseidon-orakel Magie en mantiek: mantiek: spec.: Poseidon-orakel (Gr.) 

muballit mitûti Mes. termen: muballit mitûti 

mythe van Asklepios Mythe: Asklepios (Gr.) 

mythe van de agon der zeven wijzen Mythe: De agon der zeven wijzen (Gr.) 

strijd tussen Herakles en Juno Mythe: De strijd tussen Herakles en Juno (L/R) 

mythe van Dionysos Phallen Mythe: Dionysos Phallen (Gr.) 

mythe van Dionysos-Zagreus Mythe: Dionysos-Zagreus (Gr.) 

mythe van Glaukos en Mythe: Glaukos en Polyeides (Gr.) 

drievoetroof uit Delphi door Herakles Mythe: Herakles en de drievoetroof vanuit Delphi (Gr.) 

mythe van Herakles en de drievoetroof Mythe: Herakles en de drievoetroof vanuit Delphi (Gr.) 

drievoetroof uit het dodenrijk door Mythe: Herakles en de drievoetroof vanuit het dodenrijk 
(afbeelding) (Gr.) 

Herakles rooft de drievoet uit het Mythe: Herakles en de drievoetroof vanuit het dodenrijk 
(afbeelding) (Gr.) 

Herakles rooft een tafeldrievoet Mythe: Herakles en de drievoetroof vanuit het dodenrijk 
(afbeelding) (Gr.) 

Koroibos en Poine Mythe: Koroibos en Poine (Gr.) 

Na de zondvloed brachten Mythe: Offer aan Hermes na de zondvloed (Gr.) 

geofferd Offer 

offer Offer 

Dodenoffers Offer: ~ aan de doden (dodenoffer) 

parentatio Offer: ~ aan de doden: term: parentatio (L/R) 

offer van drie schapen Offer: obj.: dierenoffer: schapenoffer 

Vegetatieoffer Offer: obj.: vegetatieoffer 

ontvangen schapen als eedoffer Offer: rel.: eedoffer 

wijgeschenk Offer: rel.: eedoffer 

eedoffer Offer: rel.: eedoffer 

sacrificium Offer: term: sacrificium (L/R) 

bloed in de ketel gestort Offer: wijze: plengoffer 

Pythia Priester: spec. god: Apollo-priesteres (Gr.) 

Pythia Priester: term: Πυθια = Pythia (Gr.) (priesteres) 

zienergave Psychologie: helderziendheid (zienergave, voorspellende gave) 

inspiratie Psychologie: inspiratie 

vliegt Reis: vliegen 

Eleusiniën Religie: type: mysteriegodsdienst: Eleusis-mysteriën (Gr.) 

heilige voorwerpen Religieus voorwerp 

altaren Religieus voorwerp: altaar 

tafelaltaar Religieus voorwerp: altaar, tafel- 

tafelaltaar met de vier hoorns Religieus voorwerp: altaar, tafel-; met de vier hoorns 

beide goden lagen erin Rite: behandeling van de dode: begrafenis 

schepping Schepping 

fallus Seksualiteit: fallus 

slangen Slang 

orakelslang Slang: aarde, ~ der: orakelslang (sprekende ~) 

omphalos is een attribuut van Asklepios Steen: heilige opgerichte ~ van Asklepios (Gr.) 

omphalos Steen: heilige opgerichte ~: omphalos (ομφαλος) (Gr.) 

steen Steen: heilige opgerichte ~: omphalos (ομφαλος) (Gr.) 

valt aan Strijd en vrede: aanval 

overwinnaar Strijd en vrede: overwinnaar 

overwinning Strijd en vrede: overwinning 

de dood overwonnen hadden Strijd en vrede: overwinning op de dood 

overwint de dood Strijd en vrede: overwinning op de dood 

bevochten Strijd en vrede: strijd 
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strijd Strijd en vrede: strijd 

wedstrijden Strijd en vrede: strijd, wed- 

verzoening Strijd en vrede: verzoening 

attribuut Symboliek: attribuut 

gevleugelde drievoet Symboliek: drievoet [gevleugelde] als symbool van dood en 
verrijzenis 

teken van de overwinning en verrijzenis Symboliek: symboliek van de overwinning 

teken van overwinning en verrijzenis Symboliek: symboliek van de overwinning 

van overwinning en verrijzenis: Symboliek: symboliek van de overwinning 

symbool van verrijzenis Symboliek: symboliek van de verrijzenis 

teken van de overwinning en verrijzenis Symboliek: symboliek van de verrijzenis 

teken van overwinning en verrijzenis Symboliek: symboliek van de verrijzenis 

van overwinning en verrijzenis: Symboliek: symboliek van de verrijzenis 

teken van verrijzenis Symboliek: symboliek van de verrijzenis 

symbool van wijsheid Symboliek: symboliek van de wijsheid 

beveelt Taal: bevel (machtswoord) 

gelast Taal: bevel (machtswoord) 

bevel Taal: bevel (machtswoord) 

cultuslegende Taal: epiek: legende, cultus- 

geraadpleegd Taal: raad(geving, -pleging) 

opschrift Taal: tekst: inscriptie (tablet) 

eed moet in de holte van de Delphische Taal: tekst: inscriptie (tablet) 

zingen Taal: zang 

dag Tijd: dag(indeling) 

iedere dag Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag) 

geboortedag Tijd: dag, geboorte- 

offerdagen Tijd: dag, offer- 

maand Tijd: maand 

Bysios Tijd: maand (Gr.): Βυσιος  februari 

februari Tijd: maand (mod.): februari 

zetel Troon 

troon Troon 

twee Twee 

Amfora Vat: amfora (Gr.) 

bronsvaten Vat: bronsvat 

drievoet Vat: drievoet(ketel) 

keteldrievoet Vat: drievoet(ketel) 

mantische drievoet Vat: drievoet(ketel): mantische drievoet 

orakelketel Vat: drievoet(ketel): orakelketel 

prijsdrievoet Vat: drievoet(ketel): prijsdrievoet 

cortina Vat: drievoet(ketel): term: cortina (L/R) 

honingvat Vat: honingvat 

ketel Vat: ketel 

λεβης Vat: ketel: term: λεβης (Gr.) 

kookpot Vat: kookpot 

Chytroi Vat: kookpot: term: χυτροι (pl.) (‘potten’) (dag van het 
Anthesterion-feest) (Gr.) 

χυτρος en χυτρα Vat: kookpot: term: χυτρος (χυτρα) (Gr.) 

Choes Vat: maatvat: term: Χοες (pl.) (dag van het Anthesterion-feest) 
(Gr.) 

schaal Vat: schaal 

pithos Vat: voorraadpot: term: πιθος (Gr.) 

vegetatie Vegetatie 

graan Vegetatie: koren (graan) 

olie Vegetatie: plantenolie 

kruid om de eerste tot leven te wekken Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid) 

genezing Verlossing: type: genezing 
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muballit mitûti Verlossing: type: genezing: frase: ‘muballit mitûti’ (‘hij die de 
doden levend maakt’) (Mes.) 

drievoet komt als redder uit de dood Verlossing: type: redding 

redding Verlossing: type: redding 

Door zijn kunst Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de 
dood) 

levend te maken Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de 
dood) 

maakt hiermee Glaukos levend Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de 
dood) 

waar dood (chaos) in leven overging Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

Apollo’s terugkeer Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

opgang Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

oprijzende Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

terugkeer Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

verrijst Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

verrijzen Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

verrijzenis Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

dubbelganger Verschijning: dubbelganger 

geopenbaard Verschijning: openbaren 

epifanie Verschijning: openbaren, zich 

gedaante van zwemvogels Verschijning: theriomorfisme 

zwemvogels Vogel: watervogel 

offermand Voorwerp: mand, offer- 

offermand (κανουν) met hoorns Voorwerp: mand, offer-: term: κανουν (Gr.) 

tafel Voorwerp: tafel 

tafel Voorwerp: tafel, offer- 

tafeldrievoet Voorwerp: tafel, offer-: tafeldrievoet 

mensa Delphica Voorwerp: tafel, offer-: tafeldrievoet: term: mensa Delphica (L/R) 

τραπεζοειδη Voorwerp: tafel: term: τραπεζα (Gr.) 

vuur Vuur 

haard Vuur: haard 

haardvuur Vuur: offervuur: haardvuur 

inzicht Waarneming: zien: inzicht 

knuppel Wapen: knuppel 

schild Wapen: schild 

aegis Wapen: schild: term: αιγις (‘schild van geitenvel’) (Gr.) 

speer Wapen: speer 

water Water 

bronwater Water: bronwater 

Kassotis-water Water: bronwater 

wateren Wateren 

bron Wateren: bron 

Kassotis Wateren: bron, heilige: waarzeggende bron; te Delphi: ‘Cassotis’ 
(Gr.) 

zee Wateren: oceaan (zee) 

onderaardse water Wateren: oerwateren 

water van het dodenrijk Wateren: oerwateren 

chaos Wateren: oerwateren 

scheppingswater Wateren: oerwateren 

Abzu Wateren: oerwateren: ‘Abzu’ (Mes.) 

Styx Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Styx’ (Στυξ) (Gr.) 

zondvloed Wateren: zondvloed(wateren) 

in de macht der demonen Welzijn en ziekte: bevangenheid in de macht der demonen 

hongersnood Welzijn en ziekte: honger (hongersnood) 

lijdende Welzijn en ziekte: lijden 

machten van de dood Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende 
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ramp Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende 

ziekten Welzijn en ziekte: ziekte 

koken Werkzaamheid: bereiden: koken 

anderen helpen Werkzaamheid: helpen (hulp) 

Pithoigia Werkzaamheid: openen: term: πιθοιγια (‘vatopening’) (nom. act.) 
(naam van een feestdag) (Gr.) 

orde Wet en orde: orde 

levensorde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

levenswet Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

wet [+ spatie] Wet en orde: wet 

wet. Wet en orde: wet 

Apollo dwingt hem deze terug te geven Wet en orde: wet: voorwaarde: machtseis 

 

1 Kristensen 1 
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