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Demeter was de godin van de landbouw en de 
vruchten, die de mens tot voedsel dienen, alsook 
die van de burgerlijke orde en wetten, waarvan de 
invoering door de landbouw werd bewerkstelligd, 
toen de mensen hun wilde, zwervende leefwijze 
lieten varen en zich vaste woonplaatsen begonnen 
te kiezen Zij was de dochter van Kronos en Rheia 
en dus een zus van Zeus, Poseidon, Hades, Hera en 
Hestia. 
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Personificatie

Als godin van de aarde staat zij vooral in nauwere 
betrekking tot al wat met het leven en de beschaving 
van de mensen in verband staat. Zij is niet alleen in 
het algemeen de moeder van alle leven en alle werk-
zaamheid in de natuur, maar vooral en meer in het 
bijzonder van die planten, welke door de mensen tot 
hun eigen verbruik worden verbouwd. Voor het groe-
ien en rijpen daarvan draagt zij zorg, voornamelijk 
voor het koren. Zo is zij de godin van de akkerbouw 
geworden, en toen ze dit eenmaal was, natuurlijk ook 
van al die bezigheden, welke in ruimere zin tot de ak-
kerbouw kunnen gerekend worden; de boomkwekerij 
en de veeteelt. De godin van de landbouw werd ver-
der natuurlijk de beschermster van al die bezigheden, 
welke met de landbouw in verband staan. Zij ging 
door voor de uitvindster van al die gereedschap-
pen, welke bij de akkerbouw worden gebruikt. Zij 
leerde ook aan de mensen ploegen, zaaien, maaien, 
schoven binden, dorsen, malen en brood bakken. 
Een hogere, zedelijke betekenis krijgt Demeter als de 
godin van de beschaving, die de mensen juist door 
de akkerbouw opheft van de lagere trap, waarop de 
jagers- en herdersvolken staan, die hun oorspronke-
lijke ruwheid en wildheid door wetten en zeden weet 
te temmen, die door de heilige instelling van de echt 
en door verordeningen, welke de burgers aan elkaar 
verbinden een onveranderlijke grondslag legt voor de 
instandhouding van de staat en van het maatschap-
pelijk leven. Zij staat in nauw verband tot Dionysos, 
die bij uitnemendheid de god is, die aan het menseli-
jk geslacht de beschaving heeft aangebracht en de 
zeden zachter gemaakt. Wijncultuur en het bereiden 
van wijn zijn even stellige kenmerken van een meer 
beschaafde toestand als de landbouw en het vervaar-
digen van brood. Vanwege de nauwe samenhang van 
deze twee grote godheden is Dionysos ook weleens 
als de zoon van Demeter bestempeld..

Invloed

Toen de godin na het verlies van haar geliefde 
dochter Persephone rondzwierf, bezocht zij onder de 
gedaante van een arme oude vrouw de steden en de 
woningen van de mensen. Zo kwam zij ook in Eleu-



sis, waar destijds Keleos heerste. In diepe treurigheid 
rustte zij hier bij een bron. Korte tijd daarna kwamen 
de prinsessen met blinkende kannen om vers water 
te putten en bemerkten de oude, armoedig geklede 
vrouw. De vier meisjes bestormden haar met vragen 
over haar afkomst, haar naam en het doel van haar 
reis. De godin antwoordde bescheiden, dat zij Deo 
heette en van Kreta kwam. Kallidike, de oudste van 
de meisjes, sprak haar troostende woorden toe en be-
loofde bij haar moeder Metaneira er op te zullen aan-
dringen, dat deze haar tot opvoedster van haar zoon 
Demophon in dienst zou nemen. De hartelijkheid, 
waarmee men haar ontving, noopte haar om langer 
te blijven, ofschoon zij zich niet bekend had gemaakt, 
en de post van opvoedster van de jongste zoon van 
het huis op zich te nemen. Uit dankbaarheid voor die 
goede ontvangst stortte zij over de koning zijn land 
en huis de rijkste zegeningen uit. Zij had het vooral 
goed met haar pleegzoon Demophon voor, daar zij 
hem de onsterfelijkheid wilde verlenen. Met dit doel 
zalfde zij hem overdag met ambrosia en legde hem 
‘s nachts in de gloed van het vuur van de haard, om 
hem zo te reinigen en de onsterfelijkheid waardig te 
maken. Maar haar goede bedoelingen werden door 
de dwaasheid van Metaneira, de moeder van het 
kind, verijdeld. Deze bespiedde namelijk heimelijk, 
wat de godin deed, en toen zij zag, dat haar kind 
midden in de vlammen lag, uitte zij een luide kreet 
en stoorde zodoende het werk van Demeter. Deze 
openbaarde zich daarop in haar goddelijke gedaante 
en beval de koning een tempel te stichten, waar zij 
hem en ook latere vorsten van Eleusis de geheimen 
van de landbouw inwijdde.

Triptolemos was één van deze latere vorsten. Dem-
eter leerde hem niet slechts het gebruik van de ploeg, 
maar schonk hem ook het zaad van de tarwe, en een 
met gevleugelde draken bespannen wagen, waarmee 
hij boven de oppervlakte van de aarde door de lucht 
zweefde om de vruchtdragende zaadkorrels uit te 
strooien en zo de taak te vervullen, die de godin hem 
had opgedragen om de landbouw alom te versprei-
den. Haar gehoorzamende trok Triptolemos rond 
door de landen van de mensen, overal de zegeningen 
van de verheven godin verspreidend en de mensen 
tot een geordend samenleven in staten verenigend. 
Hij stuitte daarbij op allerlei tegenstand zoals van 
Karnabon, de koning van de Geten, die een van de 



draken, die voor de wagen van Triptolemos waren 
gespannen, doodde, doch tot straf daarvoor door 
Demeter als slang onder de sterren werd geplaatst, en 
van Lynkos, de beheerser van de Scythen, die Tripto-
lemos, toen deze in zijn land was gekomen, vriendeli-
jk opnam, doch ‘s nachts hem heimelijk overviel en 
trachtte te doden, teneinde zichzelf de roem van de 
uitvinding van de akkerbouw te verschaffen. Tot straf 
werd hij door Demeter in een lynx veranderd. Op 
andere plaatsen wachtte hem een betere ontvangst. 
Koning Arkas in Arcadië nam met vreugde zijn 
geschenk aan en leerde van hem de landbouw en in 
Achaea liet koning Eumelos zijn herdersleven varen 
en stichtte met Triptolemos Aroa  (‘de ploegstad’), 
waar hij zich voortaan aan de landbouw wijdde.

Degenen, die de godin versmaden, vonden in haar 
steeds een vreselijke vijandin. Zo wilde Erysichthon, 
de zoon van Triopas, een Thessalisch vorst haar 
gaven niet aannemen en deed zelfs met twintig slaven 
een inval in een heilig bos van de godin en hieuw 
er de bomen om. De godin kwam tot hem onder de 
gedaante van een oude priesteres en maande hem aan 
om af te zien van zijn goddeloos plan. Hij luisterde 
niet. Toen nam Demeter haar ware gedaante aan en 
strafte hem met een onverzadelijke honger. Hoe meer 
hij at, des te meer nam die honger toe, en weldra had 
hij al zijn rijkdommen verteerd en moest hij gaan 
bedelen langs de wegen van het vroeger door hem 
bestuurde land. Volgens een andere legende verkocht 
hij zelfs, toen hij zijn ganse vermogen had verteerd, 
zijn dochter Mestra en trachtte met behulp van het 
zo verworven geld zijn honger te stillen. Uiteindelijk 
werd Erysichthon door zijn steeds toenemende 
honger ertoe gedreven om de ledematen van zijn 
eigen lichaam te verteren.

Kinderen en Attributen
Zij genoot de liefde van Zeus en baarde hem een 
dochter Persephone. Bovendien worden nog als uit 
haar gesproten Despoina en het paard Areion ver-
meld, die Poseidon bij haar verwekte.
Wat de voorstelling betreft, die de Griekse kun-
stenaars aan Demeter gaven, moet worden vermeld 
dat haar gewone attributen korenaren zijn, die zij 



deels in de hand houdt, deels in een krans gevlo-
chten op het hoofd draagt, verder papaver, een met 
bloemen gevulde mand, zoals bij haar mysteriën 
werd gebruikt en een voor haar nachtelijke omzw-
ervingen nodige brandende fakkel. Even als in haar 
eredienst de mythe van de roof van Persephone het 
middelpunt is geworden, waarom deze zich geheel 
bewoog, zo hebben ook de kunstenaars bij voorkeur 
bij hun voorstellingen minder oog gehad op de godin 
van de landbouw en de beschaving, maar er meer 
naar gestreefd om haar af te beelden als de moeder, 
die door de innigste banden van de reinste liefde met 
haar dochter was verbonden. Op de westelijke gevel 
van het Parthenon te Athene had de meesterhand 
van Phidias een groep gebeiteld, bestaande uit Dem-
eter, Persephone en Dionysos. 
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Aristoteles
384-322 BC

which are 
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to others.’
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