
Mnemosyne 

(Moeder van de Muzen en godin van het geheugen). 

F.W.Nietzsche 
(… Iets onthouden kan men zich aanleren, iets vergeten niet). 

 
Het lespakket op de academie is zo samengesteld dat naast werk waarin een beroep wordt gedaan 
op de eigen verbeeldingskracht, cursisten van tijd tot tijd ook opdracht krijgen om de zichtbare 
werkelijkheid te bestuderen en weer te geven. De lessen ‘Tekenen en schilderen naar levend model ’ 
zijn daar een voorbeeld van. Onlangs werden die gegeven. 
 
Het gaat er dan om de zogeheten ‘oog-handcoördinatie’ te leren beheersen. Ook de compositie is 
belangrijk en gezien de korte duur van sommige standen van het model , probeert men nog wel eens 
een kiekje te schieten als referentie. 
 
Ik heb dat liever niet. 

De teleurstelling daarover voel ik wel aan en daarom vertel ik dan als ‘tegenprestatie’ een verhaaltje 
over het geheugen en het vergeten. Beide kanten van wat er gebeurt in die ‘grijze massa’ in ons 
hoofd, zijn immers aan de orde. Men kijkt, slaat de visuele informatie op en geeft die vervolgens 
weer op doek of papier. Dit proces en alles wat daarin fout kan gaan, verwonderde ook de ‘oude 
Grieken’. De verhalen die zij er omheen hebben geweven zijn misschien niet altijd even duidelijk of 
verhelderend maar ze zijn hopelijk wel boeiend genoeg om doorverteld te worden. Ze laten veel aan 
de verbeelding over en ik vind ze daarom waardevoller dan een kiekje.  
 
Wij leven in een tijd waarin we te maken hebben gekregen met een ‘geheugenmonster’ , genaamd 
‘Google’. Als je zo’n kiekje verstuurt of zelfs alleen maar bewaart op je drive, dan heeft Google daar 
weet van. In die zin kun je Google vergelijken met de ‘Minotauros’, een ‘stier-mens’ , die volgens de 
oude Grieken  hongerig speurde naar menselijke aanwezigheid maar die gelukkig was opgesloten in 
een ‘Labyrint’, een doolhof op Kreta, ontworpen door de kunstenaar Daïdalos in opdracht van koning 
Minos.  Wie in dit Labyrint niet meer de weg terug kon vinden, was ten dode opgeschreven.  
 

                                                 
      (de Minotauros, tondo op kylix, zwartfigurig aardewerk). 

 

Nu was Minos aan de macht gekomen met hulp van de goden. Als blijk van dank werd van hem 
verwacht dat hij zijn dierbaarste bezit zou offeren. Dat was een grote witte stier. 



Dit was hij vergeten te doen en als straf besloten de goden zijn vrouw Pasifaë verliefd te laten 
worden op die stier. Zij was zo in de ban van het dier dat ze haar waardigheid vergat en aan Daïdalos 
vroeg een artificiële koe te maken waar zij in kon kruipen om zo met de stier te copuleren. 
Uit deze ‘hybride’1 relatie is de Minotauros voortgekomen. 
 
Kreta was rond 2500 jaar voor Christus een oppermachtige staat en Minos veroorloofde het zich om 
mensenlevens op te eisen om dit monster te voeden. Elk jaar weer eiste hij van de Grieken zeven 
jonge meisjes en jongens! 
Theseus, de held van ons verhaal, offerde zich op om zich aan te sluiten in de lange rij van 
slachtoffers. Hij zei tegen zijn vader Aigeus: ‘Paps, hier moet een einde aan komen en daar zal ik 
persoonlijk voor zorgen’! 
Hij ging aan boord van het schip dat naar Kreta zou varen maar niet zonder eerst af te spreken dat als 
het hem lukte om het monster te verslaan, hij terug zou komen met de witte zeilen geheven. Als het 
schip zonder hem terugkeerde met de zwarte zeilen in de masten, dan was er poep aan de knikker. 
Vanwege het droeve afscheid was het schip natuurlijk opgetuigd met zwarte zeilen. 
 
Op Kreta aangekomen ging hij het Labyrint bekijken. Onmetelijk groot leek het! Het gevaar kon 
achter elke hoek verscholen zitten… De moed zakte Theseus in de sandalen. Hij was ongewapend en 
had al moeite om na de derde of vierde afslag, de weg te vinden. Vol vrees keerde hij om en vond 
ternauwernood de uitgang. 
 
Buiten gekomen zag hij Daïdalos. Die riep hem naar zich toe en gaf hem zijn zwaard. ‘Ga daar niet 
naar binnen zonder dat je je kunt verdedigen’! Zei hij. 
Ariadne, de beeldschone dochter van Minos en Pasifaë, keek van een afstand toe. 
Ze had Theseus al eerder op die dag gezien en had gehoord over zijn plannen. Ze was op slag verliefd 
geworden op deze jonge, bange held en had een plan bedacht om hem te ontmoeten en te helpen 
haar monsterlijke halfbroer te doden.  
Jarenlang had ze doelloos een draad gesponnen maar nu begreep ze waarom dat was. Ze gaf de 
kluwen mee aan Theseus zodat hij die achter zich kon afwikkelen en zo de weg in het labyrint terug 
kon vinden. 
Gewapend met deze attributen versloeg Theseus de Minotauros en besloot uit liefde voor Ariadne, 
haar mee terug te nemen naar Athene waar hij haar ten huwelijk zou vragen. 
 

                                          
               (Grieks vloermozäiek, Theseus verslaat de Minotauros). 



 
Onderweg passeerden ze het eiland Naxos waar Dionysos, god van de roes woonde. 
Toen deze hoorde van de gebeurtenissen op Kreta, besloot hij een feest te organiseren ter ere van 
Theseus en Ariadne. Het feest duurde dagen en nachten achtereen tot op een zeker moment 
Theseus zich zijn voornemens herinnerde en zijn reis voortzette, maar zonder Ariadne, Hij was haar 
vergeten! 
Aigeus stond al weken lang bovenop een hoge rots in spanning te wachten op de terugkomst van zijn 
zoon. In de verte zag hij Theseus’ schip naderen met zwarte zeilen. Wanhopig stortte hij zich van de 
rots in zee die sindsdien de ‘Aigeïsche’ zee heet. 
 
Daïdalos was inmiddels, samen met zijn zoon Ikaros gevangen genomen en zou worden 
terechtgesteld. Ze moesten zo snel mogelijk vluchten van het eiland en Daïdalos had hiervoor van 
bijenwas en veren twee paar vleugels gemaakt. 
Hij gaf uitvoerige instructies aan Ikaros: ‘Vlieg niet te hoog want dan zal de zon de was doen smelten 
waardoor je in zee zult storten maar vlieg ook niet te laag want dan zullen de golven de vleugels nat 
maken en ook dan zul je neerstorten’. ‘Blijf in het midden vliegen’! 
Aanvankelijk volgde Ikaros de raad van zijn vader op maar enthousiast2 geworden door de vlucht, 
naderde hij teveel de zon en viel zijn dood tegemoet. 
  
 
Opvallend is dat de oude Grieken al onderscheid maakten tussen de vele vormen van vergeten en de 
fragiliteit van wat we ‘het geheugen’ noemen, erkenden. 
 
Mnemosyne haar eerste geschenk aan de mensheid was de vergetelheid! 
 
 
 
*1 hybride komt van het oud-Griekse woord: ‘uv'Het betekent zoveel als overmoed. Overmoed is 

welbeschouwd een vorm van vergeten wie je bent als sterveling. 

*2 ‘enthousiasme’ betekent letterlijk: ‘buiten de goden staan’. Ook één van de vele vormen van overmoed.  
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