Waarom
de lente na
de winter
komt
Michel Piquemal
illustraties Etienne Jung

I

n de oudheid aanbaden de Grieken
veel verschillende goden. Eén van die
goden was Demeter, de godin van de
oogst. Zij deed de planten bloeien en
de bomen groeien. Demeter had ook
een dochter, van wie ze erg veel hield.
Zij heette Persephone.

De god van de onderwereld,
Hades, was dolverliefd op Persephone.
Op een dag lokte hij haar in de val.
Het meisje was bloemen aan het
plukken op de hei. Plots zag ze daar
een prachtige bloem. Die had
Hades daar getoverd, maar dat wist
Persephone natuurlijk niet.
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Ze bukte zich om de bloem te plukken.
Maar zodra ze de bloem aanraakte,
scheurde de aarde open onder haar
voeten. Daar kwam Hades tevoorschijn
op zijn strijdwagen. Hij greep
Persephone vast en nam haar mee
naar zijn wereld onder de grond.

Die avond zocht Demeter wanhopig
naar haar dochter. Ze zocht overal,
bij de goden en bij de mensen. Ze
vroeg iedereen waar het meisje kon
zijn. Demeter huilde tot ze geen tranen
meer over had. Maar niemand wilde
haar de vreselijke waarheid vertellen.
Uiteindelijk kon Helios, de zon,
het verdriet van Demeter niet langer
aanzien. Hij vertelde haar wat hij vanuit
de lucht had zien gebeuren. Demeter
voelde zich verraden door de andere
goden. Radeloos en wanhopig sloot ze
zich op in een tempel.
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Het werd een vreselijk jaar. Op de
velden groeide niets meer, omdat
Demeter haar taak niet meer wilde
doen. Er kwam hongersnood.
De mensen aten alleen nog wortels
en werden graatmager.
Boven op de Olympos begon Zeus
zich zorgen te maken. Hij probeerde
met Demeter te praten, maar het
hielp niet. Als ze haar dochter
niet terugkreeg, liet ze de wereld
verhongeren. Toen stuurde Zeus zijn
trouwe boodschapper Hermes naar de
onderwereld. Hij gaf Hades het bevel
Persephone vrij te laten.
Dat zal niet gaan, zei Hades. Er zijn nu
eenmaal wetten in de onderwereld.
Wie eten uit de onderwereld eet, kan
er niet meer weg.

Toen Persephone hier aankwam, had ze
dorst. Ze heeft toen zes pitten van een
granaatappel leeggezogen.
Hermes ging met die boodschap terug
naar Zeus. Die werd zeer boos. Hij was
tenslotte de oppergod, de machtigste
van allemaal. Hij zou beslissen. En dat
heeft hij ook gedaan. Zeus heeft met zijn
goddelijke oordeel het onverzoenbare
verzoend. Omdat Persephone zes pitten
had gegeten, moest ze zes maanden
onder de grond blijven. Daar moest
ze Hades gezelschap houden. De rest
van het jaar mocht ze terug naar haar
moeder.
Daarom zijn er geen bloemen en
vruchten in de herfst en de winter. Dan
is Demeter zo verdrietig dat ze niets laat
groeien. Maar in de lente is Persephone
terug. Dan is de aarde weer groen
en bloeit alles volop. En dan zijn alle
wezens op aarde gelukkig.
(Naar de Metamorfosen van Ovidius)
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