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Slangen als beulen

Marcel van der Voort

In veel religies  en culturen spelen slangen niet 
de negatieve rol die zij wél in het christendom 
spelen. In mythen en niet-christelijke religies 
hebben ze vaak een belangrijk aandeel in de 
schepping en instandhouding van de aarde. 
Men richt tempels voor hen op en brengt hun 
offergaven - waar ze meestal weinig mee kunnen 
- en men richt zich tot hen met smeekbeden om
gunstige zaken te bewerkstelligen.

Snakes as executioners

Marcel van der Voort

In many religions and cultures snakes are not 
portrayed as negatively as is often the case in 
Christianity. In myths and non-Christian religions 
they often play a role in the creation and salva-
tion of the earth. Temples have been consecrat-
ed to them and offerings have been sacri�ced 
to snakes - mostly the latter is totally useless for 
them - and snakes have been worshipped with 
prayers to receive favors.

Ikonen in een kerk op Cyprus. Foto/Photo Bert Verveen.

LEUK OM TE WETEN
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In het christendom niets van dit alles. Daar wor-
den slangen mede ingezet om samen met de dui-
vels de afschrikwekkende martelingen die in de 
hel plaatsvinden, uit te voeren. Dat is prachtig te 
zien op bijgevoegde afbeeldingen van ikonen zo-
als die te zien zijn in een kerk op Cyprus. De foto 
is mij jaren geleden eens toegestuurd door wijlen 
Bert Verveen, die jammer genoeg geen precie-
zere plaatsaanduiding heeft vermeld van de kerk.

- Links boven: De afvallige monnik - De moe-
der die haar kinderen borstvoeding weigert

- Rechts boven: De woekeraar en degene die be-
drieglijke maatregelen neemt - De afvallige non

- Links onder: De dief - De lasteraar
- Rechts onder: Degene die water van een an-

der zijn land afvoert - De oneerlijke molenaar

In Christianity none of it all. In this religion, 
snakes are often considered equal to devils as 
far as it comes to their ability to execute odious 
tortures. The latter is depicted in the attached 
images of icons that are displayed in a church 
in Cyprus. The late Bert Verveen has sent me 
the picture several years ago. Unfortunately he 
did not mention a precise location of the church.




